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От 25 май 2018г публичните органи следва да прилагат Общ регламент за защита на
личните данни 2016/679 на Европейския съюз. Областна администрация Разград следва да
осъществява своята дейност при спазване на принципите, заложени в него, относно защитата
на физически лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива.
Защитата на правата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни
изисква приемане на подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантира
изпълнението на изискванията на посочения регламент. Същият предоставя възможност на
различните засегнати от разпоредбите му органи да приложат изискванията чрез адаптиране
към спецификите в тяхната дейност и функции. За да може да докаже съответствието с
настоящия регламент, администраторът следва да приеме вътрешни правила и да приложи
мерки, които отговарят на принципите за защита на личните данни.
С чл. 47 от Регламент 2016/679 на Европейския съюз се урежда създаването на
задължителни фирмени правила за прилагане на изискванията му.
Предвид изложеното е необходимо да бъдат приети систематизирани вътрешни
правила, които да регулират взаимодействието на звената в Областна администрация Разград
при събиране, използване, съхранение и защита на лични данни на физически лица.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 32, ал. 1 от ЗА

НАРЕЖДАМ:

Утвърждавам „Вътрешни правила за обработване и защита на личните данни на
физически лица в Областна администрация Разград”, ведно с девет приложения: два образеца
на декларации - една за информирано съгласие от физическо лице, когато не е налице правно
основание или задължение за обработване на негови лични данни (Приложение № 1) и една за
поверителност (Приложение № 2); регистър за информираност на служителите относно
правилата за работа с лични данни на физически лица (Приложение № 3); информация
относно прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни за публикуване
на интернет страницата на ОА Разград (Приложение № 4); заявление за достъп до личните
данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора (Приложение № 5); искане
за коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни (Приложение № 6); искане
за изтриване на лични данни, (Приложение № 7); искане за ограничаване на обработването
(Приложение № 8); искане за преносимост на данните (Приложение № 9);
Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра — по един за преписката
по издаване на заповедта и деловодството на Областна администрация Разград за сведение и
изпълнение.
Заповедта да се сведе до знанието на всички служители в Областна администрация
Разград.
Заповедта, ведно с утвърдените с нея Вътрешни правила и информационния бюлетин,
да се публикуват на интернет страницата на Областна администрация Разград.
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Всички служители в Областна администрация Разград, работещи с лични данни на
физически лица, да се запознаят с горепосочените Вътрешни правила.
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