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I. Предназначение на процедурата:
Настоящата процедура има за цел да обясни задълженията на Администратора на данниУНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ във връзка с обработване на лични
данни чрез видеозапис от средства за наблюдение, с оглед спазване изискванията на
Общия регламент относно защита на данните.

II. Нормативна уредба:
чл. 4, чл. 37 от ОРЗД

III. Задължения и отговорници:
„Обработване на лични данни“ съгласно дефиницията, дадена в чл. 4, параграф 2 от
Общия регламент, представлява всяка операция или съвкупност от операции, извършвана
с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства 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.
„Лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или
физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице,
което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко
или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни
за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци,
специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената,
икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице (член 4,
параграф 1 от Общия регламент).
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Отчетът на дейностите по обработване лични данни във връзка с видеонаблюдението,
дейностите по отношение на осигуряване на прозрачност при обработването и
съответствието с другите изисквания на ОРЗД е отговорност на УНИВЕРСИТЕТА ПО
ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ и се контролира от Отговорното лице по защита на данните
/ Отговорник по защита на данните, с помощта на лицата, които имат достъп до записите от
камерите.
При усложняване на структурата с много източници на видеонаблюдение в Университета,
могат да бъдат натоварени и други подходящи по своите длъжностни характеристики
служители, които да подпомагат дейността на Отговорното лице по защита на данните /
Отговорник по защита на данните.

IV. Ход на процедурата
1.

Видеонаблюдението като дейност по обработване на лични данни

УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ декларира своето отношение към
видеозаписите от средствата за наблюдение, като дейност по обработване на "лични
данни", тъй като съдържат информация, която по смисъла на ОРЗД е способна да разкрие
физическата идентичност на лицето, което е записано . Видеонаблюдението представлява
техническа форма на обработване на лични данни, във връзка с се спазват разпоредбите
на ОРЗД, свързани с изискванията при обработването на лични данни.
Според § 1 т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за частната охранителна дейност
"Видеонаблюдение" е техническа форма на обработка и съхранение в предвидения в закона срок
на лични данни, извършвани при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни
свързани с изискванията при обработката на лични данни, включваща заснемане на лица в
охраняван обект и запис на получените данни.
Според § 1 т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗЧОД - "Мониторен контрол" е ограничена
форма на видеонаблюдение – наблюдение с технически средства на охранявания обект, без
възможност за запис на получените данни.

В тази връзка, по отношение на личните данни, съхранявани със записите, създадени чрез
средствата за наблюдение, в Университета се води отчет и се вписват в регистър.
Записите се съхраняват в рамките на 20 дни на твърд носител в системата за
видеонаблюдение. След което автоматично се изтриват. При постъпване на официално
искане от трета страна, фирмата обслужваща системата за наблюдение прави
професионален запис и лично я предава на третата страна. Достъп до системата има само
ръководителя на сектор „Вътрешна охрана“ и служебното лице от фирмата обслужваща
системата.
Отчетът на дейностите по обработване на лични данни във връзка с видеонаблюдението е
отговорност на УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ и се контролира от
Отговорното лице по защита на данните / Отговорник по защита на данните, с помощта на
лицата, които имат достъп до записите от камерите.
Наред с описанието в регистъра, дейностите по видеонаблюдение се извършват в
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съответствие с вътрешнофирмените Правила за извършване на видеонаблюдение в
обектите на администратора (GDPR_PROC_13), които определят целта на
видеонаблюдението, вида камери, разположението, обхвата на категориите субекти, които
се наблюдават и т.н. Правилата се приемат със заповед на ръководния орган на
Администратора на лични данни и са оставена на разположение по подходящ начин, за
запознаване от страна на засегнатите субекти.
2.

Уведомяване на физическите лица за извършването на видеонаблюдение.

Във връзка с правото на информираност на физическите лица досежно действията по
обработването на личните им данни, при извършването на видеонаблюдение,
УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ уведомява физическите лица за
целите на извършваното видеонаблюдение, за какъв период ще се съхраняват и за какво
ще се събират данните от записите, кой ще има достъп до тях, на какви трети лица ще се
предоставят, както и че лицата имат право на достъп до тези записи, в частта, която се
отнася до тях, както и право на възражение срещу обработването на данните от страна на
лицето, обект на видео-наблюдението.
В конкретния случай при установеното постоянно видеонаблюдение се обработват лични
данни на неопределим кръг физически лица, информираността се осъществява чрез
информационни табели, поставени на видно място, от които табели гражданите се
уведомяват за използването на такива средства за наблюдение.
3.

Технически и организационни мерки.

УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ поема задължението предвидено в
чл. 32 от ОРЗД да предприеме достатъчно технически и организационни мерки за защита
на обработваните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба,
от неправомерен достъп, изменение и разпространение, както и от други незаконни форми
на обработване.
За целта се извършва анализ със следните стъпки:




1

Установяване на необходимостта от извършване на видеонаблюдение. С оглед
изискването за минимизиране събирането на лични данни и предвид факта, че
съществува много голяма вероятност за събиране на чувствителни лични данни
чрез системите за видеонаблюдение, администраторът първо е преценил дали е
необходимо изобщо събирането на лични данни чрез такъв тип технически
средства. Видеонаблюдение се извършва най-вече с цел охрана на
имуществото1, осигуряване безопасността на служители или външни лица,
контрол върху трудовата дисциплина и др.
Установяване на обхвата на записване на камерите и вида засегнати субекти.
Камерите в сградите на Университета са монтирани по такъв начин, че да
записват само влизащите в сградата лица, без да се насочват към публична зона
или неопределено широк периметър.

Виж Закон за частната охранителна дейност.
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Установяване на съществуващите към момента технически и организационни
мерки за защита на личните данни, взети в организацията на Университета, и
дали и доколко същите покриват изискванията на регламента. За тази цел се
използва и помощта на IT специалисти в Университета или външни за него
технически лица, с необходимите познания в областта.
Идентифициране на лицата, които ще имат достъп до записите. Следва да се
определят кои служители ще имат достъп, респективно да се променят
длъжностните им характеристики или сключените с тях договори с оглед тези
задължения. За всеки служител следва да се въведе индивидуална пароли за
достъп.

V. Примерни образци
Правила за извършване на видеонаблюдение в обектите на администратора
(GDPR_FORM_15)
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