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1. Въведение 
 

Настоящата политика на 48. ОУ, гр. София има за предмет съвкупността от 

нормативните изисквания към неговата дейност в сферата на училищното 

образование и спазването на държавния образователен стандарт за информацията и 

документите във връзка със защитата на личните данни при обучение на персонала. 

Политиката определя подхода за планиране, провеждане и документиране спазването 

на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 

27 април 2016 г. и на приложимото национално законодателство относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 

движение на такива данни в рамките на Европейския съюз (ЕС или Съюза) в аспекта на 

защитата на личните данни при обучение на персонала. 

Целта на политиката е чрез прилагането ѝ да се гарантира постигането на 

адекватно (на изискванията на Регламента) ниво на съблюдаване на правилата за 

обработване и защита на личните данни при обучения на персонала в обхвата на 

дейността на 48-мо ОУ, гр. София, наричано за краткост „училището“. 

 

2. Обхват 
 

В обхвата на настоящата политика (за защитата на личните данни за обучение 

на персонала) на 48. ОУ, гр. София се включват директора и всички служители на 

училището, ангажирани с обработването на лични данни (ЛД), съгласно изискванията 

на Регламент (ЕС) 2016/679. 

 

3. Отговорности 
 

Директорът на 48. ОУ, гр. София отговоря за това всички служители, които 

обработват ЛД от името на училището, да са информирани относно изискванията на 

Регламент (ЕС) 2016/679 за защитата на лични данни и да са обучени да спазват тези 

изисквания, както и правните норми от други нормативни актове на ЕС и Рeпублика 

България (РБ), свързани със защитата на ЛД. 

Директорът на 48. ОУ, гр. София отговоря за това всички служители, които 

обработват ЛД от името на училището, да са информирани относно задълженията и 

отговорностите си, свързани с обработването на лични данни. 
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Директорът на 48. ОУ, гр. София отговоря за провеждането на обучение за 

новоназначените служители, съобразено със заеманата от тях позиция и работата им, 

свързана с неприкосновеността на специални (чувствителни) ЛД. 

 

4. Процедура за обучение и осведоменост на персонала  

във връзка с обработка на лични данни 
 

1. Директорът на 48. ОУ, гр. София възлага отговорности и задължения, 

свързани със защитата на ЛД, на служителите във връзка с приетите в 

училището процедури и правила за обработване на ЛД. 

2. 48. ОУ, гр. София създава условия и предприема необходимите действия, 

щото служителите, ангажирани с обработването на ЛД и операциите по 

обработването, да могат да демонстрират спазване на изискванията на 

Регламент (ЕС) 2016/679 за защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на ЛД. 

3. Всички служители, които обработват лични данни от името на 48. ОУ, гр. 

София, трябва да могат да демонстрират компетентни познания в 

разбирането на Регламент (ЕС) 2016/679 и да изпълняват неговите 

изисквания, приложими за дейността на училището. 

4. Директорът, респ. - длъжностното лице по защита на данните, предприема 

необходимите действия, щото служителите на 48. ОУ, гр. София да са 

осведомени и информирани по всички въпроси, свързани с обработването 

на лични данни и тяхната защита. 

5. Директорът и Дирекционният съвет (ръководството) на 48. ОУ, гр. София 

предоставя актуална информация по всички въпроси, свързани с 

обработването на ЛД и тяхната защита и постоянно повишава 

осведомеността на служителите, ангажирани с обработката на ЛД. 

6. Ръководството на 48. ОУ, гр. София изисква всички служители, ангажирани 

с обработването на лични данни, да познават добре „Политиката за 

поверителност и защита на личните данни“ на училището и всички други 

приложими към неговата дейност разпоредби на правни актове на ЕС и 

Република България, свързани със защитата на ЛД. 
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7. Длъжностното лице по защита на данните поддържа списък на организации 

и на правната регламентация на тяхната дейност, имащи отношение към 

защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни 

(най-важната от тези организации е Комисията за защита на личните данни – 

КЗЛД). Чрез този списък систематично, постоянно се актуализира наличната 

в 48. ОУ, гр. София информация и се следи за промени в регулаторните 

изисквания към защитата на ЛД. Длъжностното лице по защита на данните 

отговаря за това служителите да бъдат своевременно информирани за 

всички изменения на правните изисквания по отношение защитата на 

личните данни. 

8. Ръководството на 48. ОУ, гр. София инициира и насърчава приемането на 

програми за обучение и повишаване осведомеността на служителите по 

въпросите на защитата на личните данни и предоставя ресурси за тяхното 

реализиране. 

9. Ръководството на 48. ОУ, гр. София прави необходимото, така че всички 

изисквания за сигурност, свързани със защитата на ЛД, да бъдат ясно 

указани и доведени до знанието на служителите, които обработват ЛД. 

10. Служителите получават специално обучение по обработването на лични 

данни, свързано с техните ежедневни задължения и отговорности, което е в 

съответствие с политиките и процедурите на 48. ОУ, гр. София, касаещи 

изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. 

11. На служителите на 48. ОУ, гр. София се предоставя специално обучение по 

всички изисквания и процедури за сигурност на информацията, приложими 

към защитата на личните данни и обработването на лични данни в рамките 

на техните ежедневни задължения и отговорности, включително докладване 

за нарушения на сигурността на личните данни. 

12. Служителите на 48. ОУ, гр. София получават обучение за разглеждане на 

жалби, свързани със защитата на лични данни и обработването на лични 

данни. 
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13. Директорът на 48. ОУ, гр. София, респ. - длъжностното лице по защита на 

данните, поддържа база данни за съответното обучение, проведено на всеки 

служител, ангажиран с обработката на лични данни. 

14. Директорът на 48. ОУ, гр. София, респ. - длъжностното лице по защита на 

данните, е задължен да изисква (през определен интервал от време) всички 

служители, ангажирани с обработването на лични данни, да могат да 

демонстрират спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, 

приложими за училището. 

15. Директорът на 48. ОУ, гр. София отговоря за организирането на подходящо 

обучение на персонала, ангажиран с обработването на лични данни, и на 

другите служители, както и за поддържане на отчети за тяхното присъствие 

при провеждането на периодичните им обучения. 

16. Директорът на 48. ОУ, гр. София отговоря за въвеждането на изискване за 

завършване на обучение за защитата на личните данни като част от 

прегледа за оценка/атестация за пригодността на служителите да 

осъществяват дейността си в училището. 

 

5. Видове обучения за поддържане на адекватно ниво на осведоменост 

и осъзнатост във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679  

за защита на личните данни 
 

1. Начално обучение - провежда се при постъпване на нов служител в 48. ОУ, 

гр. София или завръщане на служител след продължително отсъствие (над 3 

месеца). 

2. Периодично (опреснително) обучение - провежда се на определен интервал 

от време или при установена от ръководството на 48. ОУ, гр. София и 

длъжностното лице по защита на данните в училището необходимост. 

3. Обученията могат да се провеждат по одобрена програма от директора на 

48. ОУ, гр. София от определен от него служител в училището или от 

представители на компетентни външни организации. 
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6. Промени в политиката за защита на личните данни  

при обучение на персонала 
 

48. ОУ гр. София има право да актуализира, като изменя и допълва 

Политиката за защита на личните данни при обучение на персонала като се съобразява 

с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 по всяко време в бъдеще, когато 

обстоятелствата налагат това. 

 

7. Собственик на документа и одобрение 
 

48. ОУ, гр. София е собственик на този документ и отговаря за това тази 

политика да се преразглежда периодично и при необходимост да се актуализира 

съобразно с евентуално настъпили значителни промени в обстоятелствата, при които се 

осъществява дейността на училището, вкл. промени в нормативната уредба, свързана с 

обработването и защитата на личните данни. 

Настоящата версия на този документ, съхраняван в 48. ОУ, гр. София, е 

достъпна за всички служители на училището. 

Този документ е разработен в периода 20.03.2019 г. - 30.04.2019 г. 

Р 5/Версия 01 е одобрена от директора на 48-мо ОУ, гр. София на 10.05.2019 г. 

 


