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С влизане в сила на Общ регламент относно защитата на данните (по-нататък „ОРЗД“), за НПГПТО 

„М. В. Ломоносов“ възниква задължение да Ви информира относно защитата на личните Ви данни. 

В настоящото съобщение се съдържа информация относно това кои Ваши лични данни и тези на 

представляваното/ите от Вас лице/а обработваме и начина, по който ги обработваме.  

Какви Ваши лични данни събираме: За записване при осъществен прием след завършено основно, 

респ. средно образование, НПГПТО „М.В. Ломоносов“ обработва част от / всички от следните Ваши/ 

на Вашите деца лични данни: имена, ЕГН, ЛНЧ, град на раждане, гражданство, адрес по 

местоживеене, номер на свидетелство за завършено основно образование, номер на диплома за 

завършено средно образование, месторабота, мобилен телефон, електронна поща, резултати от НВО, 

снимка, медицински данни, свързани със здравословно състояние и прекарани заболявания, както и 

друга информация, която изискваме при възникнало нормативно задължение за институцията.  

Основания:  - спазване на законово задължение (чл. 6, пар.1, буква в) от ОРЗД); упражняване на 

официални правомощия, които са предоставени на НПГПТО „М. В. Ломоносов“ (чл. 6, пар. 1, буква 

д), предл. второ от ОРЗД); обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на 

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ да поддържа връзка с родители/попечители на възпитаници на 

институцията при настъпване на инцидент; обработването е необходимо по причини от важен 

обществен интерес (чл. 9, пар. 2, буква ж) от ОРЗД). 

 

Съхраняване на лични данни и срок за съхранение: Обработваните от институцията лични данни 

за записване на възпитаници в институцията се съхраняват съгласно нормативно установени срокове, 

съдържащи се в Закон за защита на личните данни, Наредба за обмена на документи в 

администрацията,  Наредба за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност, Закон за 

националния архивен фонд, Закон за предучилищното и училищното образование, Закон за 

професионалното образование и обучение, Наредба за реда за организирането, обработването, 

експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните 

и общинските институции, Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата 

на предучилищното и училищното образование. В тази връзка и съгласно националното ни 

законодателство, срокът, за който НПГПТО „М.В. Ломоносов“ съхранява документите, съдържащи 

Ваши лични данни, е определен в относимата нормативна база, както и в „Номенклатура на делата“ 

на институцията.  

 

Допълнителна информация и въпроси: За допълнителна информация относно обработването на 

Вашите лични данни, в това число и  информация относно Вашите права по ОРЗД,  можете да се 

запознаете с „Декларация за поверителност“, поставена на видно място в сграда на институцията, 

както и да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на НПГПТО „М.В. Ломоносов“. 

 

Версия: 00/26.07.2021 г. 

Дата:                                                                                                                         Подпис: 

Администратор на лични данни 

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ 

Адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и 

Методий“ № 148 

Телефон: 02/ 805 69 49 

Ел. поща: npgpto@abv.bg 

Длъжностно лице по защита на данните 

Име: Живко Павлов 

Телефон: 02/492 0 112 

Ел. поща: dpo@gdp.bg       
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