
Съобщение  за поверителност 

 

 

Информация от ОУ Проф. Иван Батаклиев“ Пазарджик относно събирането, 

обработването и  съхранението на лични данни на физически лица 

Във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита 

на личните данни на 25 май 2018г. 

I. Категории лични данни, които училището събира: 

1. Лични данни на ученика – ЕГН, имена, адрес, гражданство, месторождение. 

2. Здравна и медицинска информация (вкл. личен лекар, здравно-

профилактични карти, заболявания, наличие на трайни увреждания и др.). 

3. Информация за специални образователни потребности на лицата. 

4. Информация за присъствие, отсъствия (причини за отсъствието) и успех 

(оценяване) на ученика.  

5. Информация за полагане на изпити (национално външно оценяване, 

олимпиади, състезания, конкурси и др.). 

6. Информация за издаване на удостоверения, свидетелства и ученически лични 

карти. 

7. Данни за родители и деца във връзка с предоставяне на социално 

подпомагане. 

8. Данни за родители – име, телефон, ЕГН, месторабота, адрес и др. 

9. Информация за членовете на обществения съвет – трите имена, адрес, 

месторабота, телефон, e-mail; 

10. Информация за получени дарения. 

11. Фото и видеоматериали, включително снимки на учениците за техни досиета 

или документи. 

II. За какво обработваме Вашите лични данни 

Законът изисква от нас да определим въз основа на кое законово основание 

обработваме различни категории лична информация и да Ви уведомим за основанията 

и нашите цели, спрямо всяка категория обработвани лични данни. 

Ако основанието, на което обработваме Вашата лична информация, вече не е 

приложимо, ние незабавно ще прекратим обработването на Вашите данни. 

Ако основанието се промени, тогава, ако това се изисква от закона, ние ще Ви 

уведомим за промяната, както и за всяко ново основание, при което сме установили, че 

можем да продължим да обработваме Вашата информация. 

 



III. На основание законово задължение 

В повечето случаи ние обработваме съответните лични данни на базата на законово 

задължение, произтичащо от приложимата правна уредба (Закон за предучилищното и 

училищното образование, подзаконови нормативни актове: държавни образователни 

стандарти). 

Това включва лични данни на деца/ученици и в определени случаи на техните 

родители, свързани с: 

1. Прием на ученици. 

2. Преместване от една образователна институция в друга. 

3. Полагане на изпити (вкл. осъществяване на видеонаблюдение при провеждане 

на национално външно оценяване). 

4. Присъствие (отсъствия) и оценки (успех) – информация, която се представя или 

изготвя в хода на обучителния процес. 

5. Основна здравна/медицинска информация за ученика (вкл. здравно-

профилактични карти и информация за личен лекар). 

6. Специални образователни потребности на ученика. 

7. Издаване на ученическа лична карта. 

8. Издаване на удостоверения и свидетелства. 

9. Поддържане на досие и портфолио на ученика, включително със снимка. 

10. Информация за получени дарения (данни на дарителите); 

 

Това са данни, които в повечето случаи са необходими за осъществяване на 

образователния процес в институцията. 

В определени случаи това са данни, които са необходими за осигуряване на подходяща 

и здравословна среда в училището. 

  


