ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ
ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Електронна платформа за кандидатстване на българи от
чужбина и граждани на Република Северна Македония в
български държавни висши училища
Министерство на образованието и науката (МОН)

Настоящата Политика има за цел да Ви информира при работа с
електронната платформа за кандидатстване на българи от чужбина и
граждани на Република Северна Македония в български държавни висши
училища защо и какви лични данни събираме, как ги обработваме,
съхраняваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни
на трети лица и какви са Вашите права.
Разработената електронната платформа съдържа два модула:
Първият

модул

„Информационен

портал“

е

насочен

към

популяризирането на българското висше образование чрез представянето
на подробна информация за всички 52 акредитирани висши училища в
България.
Вторият модул „Кандидатстудентска кампания“ е насочен към
онлайн кандидатстването по ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. в
държавните висши училища.
В реализацията на дейностите участват български висши училища,
както и следните държавни институции: Министерство на образованието и
науката, Държавната агенция за българите в чужбина, Министерството на
външните работи, Националния център за информация и документация,
Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална
сигурност“.

Какво се разбира под „лични данни“ и „обработване на лични
данни“?:
 „Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице
може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече
признаци,

характерни

идентификационен

за

личността

номер/ЕГН,

–

данни

като
за

например:
контакт

име,
-
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местонахождение/пощенски адрес, телефонен номер, email адрес, онлайн
идентификатор/IP адрес и др. Тези признаци може да са част от
физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената,
икономическата, културната или социална идентичност на физическото
лице.
 „Обработване

на

лични

данни“

е

съвкупността

от

действия,

извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране,
записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или
промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване,
разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни,
подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Защо обработваме лични данни
Министерството на образованието и науката обработва лични данни
във връзка със спазването на законови задължения, упражняването на
официални правомощия, изпълнението на задачи от обществен интерес,
легитимен интерес на МОН, архивиране в обществен интерес, както и за
цели, за които субектът на данни (физическото лице, за което се отнасят
данните) е дал съгласие за обработване на данните му.
Обработването на лични данни при работа с електронната платформа
е свързано с провеждането на онлайн кандидатстване, класиране и прием
за обучение в български висши училища по реда на Постановление № 103
на Министерския съвет от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна
дейност сред българите в чужбина и на Постановление № 228 на
Министерския съвет от 20.05.1997 г. за приемане на граждани на
Република Македония за студенти в държавните висши училища на
Република България.
Специфични цели:
•

Осигуряване

на

лесен

и

бърз

достъп

до

онлайн

кандидатстването за обучение съгласно условията на ПМС № 103/1993 г. и
ПМС № 228/1997 г.;
•

Провеждане

на

кандидатстудентски

изпити

в

защитена

електронна среда от разстояние или на място съобразно спецификата на
кандидатстване за различните специалности съгласно условията на ПМС №
103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г.;
•
въпроси,

Улесняване

на

алтернативни

онлайн

комуникацията

предложения,

с

кандидатите

допълнителни

за

изисквания,

недостатъчно представени документи или изискване на нови;
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•

Гарантиране на обективността при класиране на кандидатите

във висшите училища;
•

Превръщане на дигиталната среда в мястото, където всеки

български или чуждестранен кандидат-студент ще може да намери
актуална, обективна и равнопоставена информация за специалността, по
която иска да се обучава, във всички висши училища в България.
При

изпълнение

на

дейностите

се

обработва

само

стриктно

необходимата лична информация.

Какви лични данни обработваме

Лични данни на кандидат-студенти
За осигуряване на възможност за онлайн кандидатстване, класиране
и прием за обучение в български висши училища Вие предоставяте Ваша
лична информация, която е необходима за осъществяване на посочените
дейности.
В хода на тези дейности се обработват данни за физическата
идентичност на физическите лица, данни за образование и квалификация,
данни, доказващи българска народност, данни за контакт, както и други
данни, изискуеми по силата на специалните закони, в т.ч. и относимото
европейско законодателство, като например:
 диплома или друг документ за завършено средно образование –
оригинал и заверен превод на български език. Дипломата следва да
осигурява достъп до обучение във висшите училища на страната, в която е
придобито средното образование;
 документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява
правото на кандидата да продължи обучението си във висше училище на
страната, в която е придобито средното образование и заверен превод на
български език;
 свидетелства за всяка от завършените години на гимназиалния
курс – оригинал и заверен превод на български език – за кандидатите от
страни, в които се издават такива свидетелства;
 удостоверение за раждане и заверен превод на български език;
 документ за българска народност съгласно чл. 1, ал. 2 от ПМС №
103/1993 г. (за кандидатите по реда на чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г.);
 национален и международен документ за самоличност;
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 кандидат-студентите по специалностите от спорта и изкуствата
прикачват и документи, удостоверяващи резултати от практикуването на
съответния вид спорт или изкуство;
 лицата, които са били записани за студенти по реда на ПМС №
103/1993 г. или ПМС № 228/1997 г. за не повече от два семестъра и желаят
да кандидатстват отново, представят документ за отписване от висшето
училище.
Във връзка с изпълнението на дейностите се обработват само
изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в нормативно
установените срокове.
За осъществяване на посочените дейности, на висшите училища,
Държавната агенция за българите в чужбина, Министерството на външните
работи,

Националния

център

за

информация

и

документация,

Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална
сигурност“ се осигурява служебен достъп до пропорционален обем от
данни

в

съответствие

с

нормативно

установените

им

функции

и

правомощия.
Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се
предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в
закон, с оглед техните правомощия и компетентност.
Информацията

не

се

съхранява

извън

ЕС

и

Европейското

икономическо пространство. МОН осигурява подходящите технически и
организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

Използване на бисквитки
„Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява
на компютъра или мобилното устройство на посетителя.
Електронната платформа използва „бисквитки” във връзка с нейното
функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел
извършване на анализ. Използваните бисквитки служат за разграничаване
на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на
заявки, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат
сайта.
Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да
изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В
този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от
услугите.
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В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще
има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние нямаме
контрол.

Лог файлове
Както повечето сайтове, платформата събира данни в лог файлове.
Тази информация съдържа вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla,
IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте), кога сте
посетили нашия уеб сайт. Запазваме си правото да използваме IP адресите
на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това
е необходимо в изпълнение на закона. Тази информация се пази на нашия
уебсървър, разположен в сървърно помещение в сградата на МОН.

Основни принципи при обработката на данните
Министерството

на

образованието

и

науката

зачита

неприкосновеността на личния живот на физическите лица и гарантира в
максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при
изпълнение на законоустановените му задължения.
Министерството на образованието и науката обработва лични данни
при

спазване

на

принципите

законосъобразност,

добросъвестност

и

прозрачност, целесъобразност и точност, пропорционалност, отчетност,
цялостност и поверителност.
МОН осигурява всички подходящи технически и организационни
мерки, за да гарантира и да може да докаже, че обработката се извършва в
съответствие с европейското и съответното национално законодателство
за защита на Вашите лични данни.

Какви са Вашите права
Вие имате право да упражните правата си по чл. 15-22 на Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна
на

Директива

95/46/ЕО

(Регламента)

пред

Министерството

на

образованието и науката, за личните данни, които МОН обработва за Вас, а
именно:
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1. Право на информация – право да получите информация относно
извършваното обработване на Вашите лични данни;
2. Право на достъп:
2.1.

да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични
данни;

2.2.

да получите достъп до обработваните Ваши лични данни и
информация относно обработването им съобразно Регламента.

3. Право на коригиране – право да изисквате коригирането или
попълването на личните Ви данни, ако същите са неточни или непълни;
4. Право на изтриване (правото „да бъдеш забравен“) – право да
изискате изтриването на личните Ви данни, ако са налице основанията за
това, предвидени в Регламента;
5. Право на ограничаване на обработването на личните данни – право
да изискате ограничаване на обработването на личните Ви данни в рамките
на предвиденото в Регламента, ако са налице основанията за това,
предвидени в същия;
6. Уведомяване на трети лица – право да изисквате от Министерство
на образованието и науката да уведоми третите лица, на които са били
разкрити личните Ви данни за всяко извършено коригиране, изтриване или
ограничаване на обработването на личните Ви данни, освен ако това е
невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия;
7. Право на преносимост на данните – право да получите личните
данни, които Ви засягат в структуриран, широко използван и пригоден за
машинно

четене

формат,

и

да

прехвърлите

тези

данни

на

друг

администратор.
Посоченото право не се отнася до обработването, необходимо за
изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на
официални правомощия, които са предоставени на администратора.
Правото на преносимост на данните се прилага, когато са изпълнени
едновременно следните две условия:
 обработването е основано на съгласие или на изпълнението на
договор; и
 обработването се извършва по автоматизиран начин.
Ако е технически осъществимо имате право да получите пряко
прехвърляне на личните данни от МОН към друг администратор. Правото
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на преносимост на данните може да бъде упражнено по начин, по който не
влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

8. Права при автоматизирано вземане на индивидуални решения,
включително профилиране – право да не бъдете обект на автоматизирано
решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване (т.е.
обработване без човешка намеса), включително профилиране по смисъла
на Регламента, което поражда правни последствия за Вас или по подобен
начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените
в Регламента основания за това и са предвидени подходящи гаранции за
защита правата и свободите и легитимните Ви интереси.
Такива гаранции са най-малко правото на човешка намеса, правото
Ви да изразите гледната си точка и да оспорите решението.

9. Право на оттегляне на съгласието за обработване – когато
обработването на личните данни се основава единствено на дадено от Вас
съгласие, Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Такова
оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на
даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

10. Право на възражение – Вие имате право по всяко време и на
основания,

свързани

с

Вашето

положение,

да

възразите

срещу

обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, включително срещу
профилиране по смисъла Регламента, което се основава на обществен
интерес, упражняване на официални правомощия или на легитимните
интереси на Министерство на образованието и науката или на трета
страна.
В тези случаи Министерство на образованието и науката ще прекрати
обработването на личните Ви данни, освен ако не докаже, че съществуват
убедителни законови основания за обработването, които имат предимство
пред

Вашите

интереси,

права

и

свободи,

или

за

установяването,

упражняването или защитата на правни претенции.

Как да упражните правата си
Правата по чл. 15-22 на Регламента може да упражните лично или
чрез

изрично

упълномощено

от

Вас

лице

(с

нотариално

заверено

пълномощно) чрез подаване на писмено заявление. Заявлението следва да
съдържа:
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 пълното име, адрес, единен граждански номер (или личен
номер на чужденец) на заявителя;
 описание на искането;
 предпочитана форма за комуникация и координати за връзка
(телефон, адрес на електронна поща);
 подпис и дата на подаване.
При подаването на искане за упражняването на права, по смисъла на
Регламента, е необходимо да се идентифицирате – чрез представяне на
документ за самоличност (при подаване на искане на място в сградата на
МОН) или чрез квалифициран електронен подпис (при подаване на искане
по електронен път), или чрез други методи и средства за идентификация.
Отговор ще Ви бъде предоставен при спазване на приложимите
срокове – до един календарен месец, като срокът може да бъде удължен с
още два месеца, като се вземе предвид сложността и броя на исканията. В
случай на необходимост от удължаване на срока ще бъдете уведомени за
същото, както и за причините, които налагат удължаването.
Личните

данни,

обработвани

във

връзка

с

разглеждането

на

отделните искания, ще се използват само за целите на упражняване на
посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени
на трети лица само ако е предвидено в закон.

Право на жалба до надзорен орган
Всеки субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган
по защита на личните данни, по-специално в държавата членка (на ЕС/ЕИП)
на обичайното си местопребиваване, мястото си на работа или мястото на
предполагаемото нарушение, ако счита, че обработването на лични му
данни нарушава разпоредбите на Регламента или на други приложими
изисквания за защита на личните данни.

Надзорен орган в Република България
Надзорен орган в Република България е Комисията за защита на
личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
интернет страница: www.cpdp.bg

За контакт с Министерството на образованието и науката:
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София 1000, бул. „Княз Дондуков“ №2А
Електронна поща: priemna@mon.bg
Интернет страница: www.mon.bg

Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД)
Координатите за връзка с ДЛЗД на Министерство на образованието и
науката са:
Име: Росица Янчева
Електронен адрес: dpo@mon.bg
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