
 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ”- СИЛИСТРА 
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УТВЪРЖДАВАМ 

          ДИРЕКТОР: 

  /Галя Илиева/ 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА 

РАБОТА В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ 

 

 

    Посочените от вас в процеса на кандидатстване лични данни се обработват и използват 

от Основно училище „Отец Паисий“ единствено и само за целите на подбора и 

назначаването на персонал. 

Препращането на вашите данни към външни контрагенти, които в отделни случаи 

подпомагат процеса на подбор, се прави само след внимателен избор и съгласно поети 

задължения. 

 

1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент 

(ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR): 

Основно училище „Отец Паисий“, ЕИК 000558231, със седалище и адрес на управление 

област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, ул. „Д-р Петър Вичев“ №1. 

 

2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и 

обработване. 

За целите на подбора на персонал, ние обработваме вашите лични данни, съдържащи се в 

автобиографията Ви. Това са данни за Вашето име, данни за контакт, 

образование,  професионално минало и допълнителна информация, предоставена по Ваша 

преценка. 

Основание за обработване на личните Ви данни е предприемането на стъпки, по Ваше 

искане, преди сключване на договор, съгласно чл. 6, ал. 1 буква б), предложение второ от 

GDPR. 

 

3. Получатели/категории получатели на данните. 

Във връзка с указаните цели, личните Ви данни могат да бъдат предоставяни на други 

държавни институции, участващи в процеса по подбор на персонал. 

 

4. Срокове за обработване/заличаване на личните данни. 

В случай на отказ на Вашата кандидатурата, личните Ви данни ще бъдат заличени в срок от 

6 месeца. В този период е възможно да Ви потърсим за други сходни свободни позиции или 

при отказ от заеманата длъжност от спечелилия кандидат да се свържем отново с Вас. 

 

5. Вашите права, като субект на данни. 

Съгласно Регламент 2016/679 иматe право на: 

 безплатен достъп до вашите лични данни, съгласно чл. 15 от Регламент ЕС 2016/679;  
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 коригиране или изтриване на личните Ви данни, съобразно чл.16, чл.17 от Регламент 

ЕС 2016/679;  

 ограничаване на обработването, съгласно чл.18 от Регламент ЕС 2016/679; 

 имате право на преносимост на личните Ви данни, съобразно чл. 20 от Регламен ЕС           

2016/679; 

 както и да изискате личните Ви данни да бъдат предоставени в широко използван и 

пригоден за машинно четене формат както на Вас, така и на посочено от Вас лице 

или организация. 

При въпроси относно обработката на Вашите лични данни или в случай, че желаете да 

подадете сигнал или оплакване, може да го направите писмено на посочените по – долу 

данни за контакт или по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни. 

 

6. Имате право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: 

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за 

електронния документ и електронните удостоверителни услуги.  

Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg. 

 

 

7. Длъжностно лице по защита на личните данни:  

 

Елка Йорданова  

тел: 0888110051 

е – mail:   elka.yordanova@opsilistra.bg 
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