ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ – СОФИЯ

ПРАВИЛА
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ
Настоящите правила регламентират начина, по който Висшето училище по
застраховане и финанси, наричано по-нататък „висшето училище” или „училището”, в
качеството му на администратор на лични данни обработва доброволно предоставени
лични данни от съответните субекти, както и техните права в тази връзка.
Висшето училище обработва лични данни съгласно Закона за защита на личните
данни, Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни и приложимото
европейско и българско законодателство, като се стреми да бъде максимално ясно,
конкретно и прозрачно при обработване на данните.
1.

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

Висшето училище обработва доброволно предоставени лични данни от
съответните субекти, като имена, е-мейл адреси, автобиографии, дипломи за средно и
висше образование, уверения, служебни бележки, снимки, телефонни номера, данни от
лични карти, адреси по регистрация и за кореспонденция, контакти с родители и други
лични данни на конкретните субекти.
Подробна информация за видовете данни, които се събират и обработват от
висшето училище, може да се получи при осъществяване на съответната онлайн
активност и предоставяне на необходимата информация на училището в тази връзка.
При онлайн услугите на висшето училище се използват т. нар. „бисквитки” и
„пикселни маркери”. „Бисквитките” не причиняват вреди на персоналните компютри на
субектите на лични данни. Те са малки файлове с настройки за конфигурация, които
помагат на училището да направи оказваните от него онлайн услуги по-достъпни,
по-ефективни и по-сигурни. Освен това „бисквитките” служат за внедряване на
определени потребителски функции.
Субектите на лични данни могат да настроят интернет браузърите си, така че да
не запаметяват „бисквитки” или да изтриват вече запаметени такива. Ако желаят да се
възползват от тези функции, трябва да се обърнат към производителите на своите
интернет браузъри. Възможно е ползваните интернет браузъри да не поддържат
функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или от изтриване на
запаметени „бисквитки”, за което висшето училище не носи отговорност. Ако
съответният субект на лични данни забрани запаметяването на „бисквитки” или изтрие
запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши
функционирането на съответния сайт.

2.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

Доброволно предоставените лични данни от съответните субекти се
обработват и използват от висшето училище само за следните цели:
 Кандидатстване за различни степени и форми на обучение, както и за
участия в различни събития, организирани и провеждани от висшето училище, като
Академия за новите бизнес лидери, Финансова академия, Лятно училище за студенти и
ученици, квалификационни обучения на учители и други събития. Заявленията за
кандидатстване, както и приложените към тях документи със съответни лични данни се
съхраняват в определените от висшето училище срокове за конкретните документи,
считано от датата на тяхното предоставяне. Те могат да се съхраняват и за по-дълги
срокове, ако са законово допустими по други причини с оглед на възможно последващо
преразглеждане на подадените документи, с изключение на случаите, в които
съответният кандидат изрично е възразил срещу подобно съхраняване на
предоставените от него данни. В случай, че кандидатът е лице под 18 години, висшето
училище изисква и изричното съгласие на родител или на негов законен представител
за събирането и обработването на личните данни на непълнолетното лице.
 Сключване на договори, за което се предоставят необходимите данни за
тяхното сключване и изпълнение, както и изискуеми по закон данни в зависимост от
вида на договора. В такива случаи личните данни се съхраняват съгласно законово
допустимите срокове.
 Осъществяване на контакти, като в този случай се използва формуляр за
контакти за запитвания. Предоставените лични данни във формуляра, включително и
данните за контакти, се използват за обработка на запитването и се съхраняват за
последваща употреба, ако възникнат въпроси за последващи действия. В такива случаи
личните данни се съхраняват за времето на обработване на запитването и при
максимален период от една година след приключване на неговото обработване, освен
ако по-дълги срокове за съхранение са законово допустими по други причини.

3.

ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

В определени случаи висшето училище може да разкрие конкретни лични данни
пред стратегически и/или договорни партньори. Когато висшето училище споделя
лични данни с трети лица, то проверява дали тези лица предоставят ниво на защита на
данните според уговорения за това стандарт. В такива случаи личните данни се считат
за поверителни и за партньорите на училището.
Висшето училище може да предоставя лични данни, ако това е необходимо по
силата на закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по искане на обществени
и правителствени органи в или извън страната на местоживеене на субекта на лични
данни. Училището може да разкрие лични данни за съответния субект, ако установи, че
за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от
обществена значимост такова разкриване е необходимо или уместно.
В случай, че е необходимо личните данни за съответния субект да бъдат
прехвърлени в трети страни (извън ЕС), висшето училище извършва този трансфер при
пълно съответствие със законовите разпоредби, като гарантира нивото на защита на
конкретните лични данни.

Ако достъпът до сайта на висшето училище свърже съответния субект на лични
данни със сайтове на социални мрежи, като Facebook, Google+, YouTube, Tweeter и
други сайтове, висшето училище не отговаря за защитата на личните му данни, при
положение че е приел общите условия на тези сайтове. В такива случаи той следва да се
запознае подробно с общите условия на съответните сайтове.

4.

ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Висшето училище гарантира следните права за защита на личните данни на
техните субекти:
 Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от
училището.
 Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни.
 Право на изтриване на лични данни, които се обработват незаконосъобразно
или с отпаднало правно основание, като изтекъл срок на съхранение, оттеглено
съгласие, изпълнение на целта, за която са били събрани, и други законови основания.
 Право на ограничаване обработването на данни при наличието на правен
спор между висшето училище и субекта на данните до неговото решаване и/или за
установяване, упражняване или защита на правни претенции.
 Право на преносимост на данните при обработването им по автоматизиран
начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в
структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако е
технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един
администратор към друг. Правото на преносимост обхваща само лични данни,
предоставени от техния субект, както и лични данни, генерирани и събрани от неговата
дейност.
 Право на възражение на субекта на данни по всяко време и на основания,
свързани с конкретната ситуация на субекта, при условие че не съществуват
убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред
интересите, правата и свободите на субекта на данни или съдебен процес.
 Право на субекта на лични данни да не бъде обект на изцяло
автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни
последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен.
 Право на жалби до Комисията за защита на личните данни, в случай на
нарушени права на субекта на лични данни, както и право да обжалва действията на
висшето училище пред съответния административен съд или пред Върховния
административен съд на Република България по общите правила за подсъдност.
Висшето училище е разработило и публикувало на своя сайт образци на
формуляри за упражняване на всяко от посочените права от съответните субекти на
лични данни, като техни искания могат да се подават до училището и в свободен текст.
Висшето училище има право да откаже удовлетворяването на някои искания на
субекти на лични данни при упражняване на правата за защита на личните им данни на
основанията, предвидени в приложимото законодателство.

5.

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Висшето училище прилага различни технически и организационни средства и
мерки за сигурност на личните данни, за да гарантира тяхната поверителност и защита.
Всички служители във висшето училище са задължени да опазват
поверителността на личните данни, както и да спазват приложимите технически и
организационни средства и мерки за тяхната защита.
Когато висшето училище споделя лични данни с трети лица, то използва
предвидените в приложимото законодателство механизми, с които гарантира, че
третите лица предоставят ниво на защита на данните според уговорения за
това.стандарт.
Личните данни на съответните субекти се изтриват или унищожават след
изтичане на определения срок за тяхното съхранение.
Допълнителна информация във връзка с обработката и защитата на личните
данни във висшето училище може да се получи от Мартин Колев на е-мейл адрес:
mkolev@vuzf.bg
Настоящите правила са утвърдени от ректора на Висшето училище по
застраховане и финанси на 23.05.2018 г.

