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Уведомление за поверителност 

във връзка с осъществяваното в сградата на община Брезник 
видеонаблюдение  

 
Настоящето Уведомление за поверителност предоставя информация относно начина, по 
който се използват Вашите лични данни, събрани и обработвани чрез интегрираната 
система за видеонаблюдение, разположена в сградата и прилежащите площи на 

общинската администрация на община Брезник.  
 

Кой е администраторът на Вашите лични данни? 
 

Администратор на Вашите лични данни е: 
 

Наименование: Община Брезник 
БУЛСТАТ: 000386559 
Седалище: град Брезник, п. к. 2360, ул. „Елена 

Георгиева“ № 16 
Телефон:  07751/ 24-34 
Факс: 07751/ 38-45 
Електронна поща: obshtina_breznik@abv.bg 

 
 

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните 
 
По всички въпроси, свързани с настоящото Уведомление за поверителност, и за повече 
информация относно защитата на Вашите лични данни можете да се обърнете към 
определеното от Кмета на община Брезник Длъжностно лице по защита на личните 
данни на следните данни за контакт: 

Име на Длъжностното лице по 
защита на личните данни: 

г-н Иван Бъчваров - заместник-кмет 

Телефон: 07751/2010 в.105 

Електронна поща: ivan_bachvarov@abv.bg 

 
Видове лични данни, цел и основание за обработката 

 
Личните данни, които община Брезник събира и обработва автоматично по време на 
Вашето посещение и престой в сградата на общинската администрация и прилежащите 
ѝ зони, са Ваши видеоизображения заедно с информация за времето, датата и 
локацията, създадени посредством записи чрез системата за видеонаблюдение.  
 
Не се извършва видеонаблюдение в стаите за почивка и отдих, в санитарните и 
обслужващите помещения. 
 

Правно основание и цели за обработването 
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Осъществяването на видеонаблюдение в сградата и прилежащите площи на общинската 
администрация на община Брезник се осъществява на основание нашия легитимен 
интерес с цел проследяване, предотвратяване и разкриване на неоторизиран достъп, 
опазване на имуществото и информацията в сградата на общинската администрация и 
гарантиране здравето и сигурността на посетителите и служителите, както и за 
собствената Ви безопасност по време на Вашето посещение и престой. Можем да 
използваме направените видеозаписи за обезпечаване на искове и правни претенции. 

 
Срокове за съхранение  

 

Община Брезник съхранява Вашите лични данни не по-дълго от необходимото за 

изпълнение на целите, за които те са били обработени (събрани), и за всяка друга 

допустима и свързана цел, като записите от извършеното видеозаснемане се съхраняват 

за срок до 2 седмици от извършването му, освен в случаите на инцидент или 

злонамерено деяние, когато записът ще се съхрани за срока, необходим за 

предприемане на съответните действия и за установяване, упражняване или защита на 

правни искове. 

 
Получатели на лични данни 

 
Община Брезник се ангажира да запази поверителността на информацията, свързана с 
Вас. Достъп до съответната информация имат само упълномощените за това лица от 
състава на общинската администрация.  
 
Разкриваме Ваши лични данни на трети лица само при достатъчно гаранции за 

осигуряване на адекватно ниво на защита и наличието на законово основание и/или на 
основателна причина за това разкриване.  
 
Можем да разкрием Ваши лични данни на следните категории получатели, когато това е 
законно и/или необходимо: 

 Централни и местни органи и публични органи за предотвратяване и разкриване 
на престъпления в съответствие с техните правомощия: Министерство на 

Вътрешните работи, органи на съдебната власт, прокуратура и др.; 
 На доставчици на услуги в качеството им на обработващи лични данни: за 

целите на поддръжка на информационните ни системи и системи за 
видеонаблюдение; 

 Адвокати, професионални консултанти и одитори. 

 

Община Брезник не прехвърля Вашите лични данни в страни или територии извън 
Европейската икономическа зона (ЕИЗ), освен ако в съответствие с приложимото 
европейско и национално законодателство не сме задължени да сторим това. 

 
Вашите права във връзка със защитата на личните данни 

 
Вие имате право: 
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 на информация и достъп до личните Ви данни: да знаете дали и какви Ваши лични 

данни се обработват, за какви цели и в какви срокове се използват и на кого се 
разкриват;  

 да поискате коригиране и/или ограничаване на обработването на непълни, 
неточни, неуместни или остарели данни.  

 да възразите срещу обработването на Вашите лични данни - при наличие на 
законово основание за това, свързано с конкретната Ви ситуация, и при условие, 
че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които да 

имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, че данните не се 
обработват във връзка с висящ съдебен процес и обработването не се осъществява 
въз основа на легитимните интереси на общината; 

 да поискате Вашите лични данни да бъдат заличени, освен ако община Брезник 
няма законово основание да ги обработва; 

 да поискате данните Ви да Ви бъдат предоставени в общоизползван формат, 

подходящ за четене от машина (напр. компютър) и/или да бъдат предадени на 
друга организация, но само когато обработването се осъществява въз основа на 
договор или на Вашето съгласие и обработването се извършва автоматично; 

 да възразите срещу изцяло автоматизирано вземане на решения, включително 
профилиране (за което, ако започнем да прилагаме, ще бъдете уведомени); 

 ако смятате, че правата Ви на неприкосновеност и защита на личните данни са 

нарушени, да се обърнете към надзорния орган за защита на личните данни на 
следните данни за контакт: 

 
Наименование: Комисия за защита на личните данни 
Седалище на адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан 

Лазаров“ № 2 
Телефон: +359 2 91 53 518 
Факс: +359 2 91 53 525 
Електронна поща: kzld@cpdp.bg 

 
Контакт с община Брезник 

 
Можете да упражните някое от горепосочените права или да получите повече 

информация относно защитата на Вашите лични данни, като се свържете с община 
Брезник на данните за контакт, посочени по-горе, като отправите своето искане лично 
или чрез пълномощник в сградата на община Брезник, по пощата, чрез лицензиран 
пощенски оператор или по електронен път. Независимо от формата на заявяване, за да 
бъде прието и обработено, Вашето искане следва да бъде надлежно подписано от Вас 
или Вашия пълномощник/законен представител. При необходимост може да поискаме 
да ни предоставите допълнителна информация, необходима за потвърждаването на 
самоличността Ви. 

Ще Ви отговорим в едномесечен срок, който при необходимост може да бъде удължен с 
още два месеца, за което ще бъдете незабавно уведомени. 
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