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Наименование  на 

документа: 

Процедура за създаване и поддържане на 

регистри на дейностите по обработка на личните 

данни. 

Отговорник за документа: ОЛЗД Володя Николов Каменов 

  

Цел на документа:  С този документ се осигурява изпълнението на задължението 

на администратора – УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ 

ТЕХНОЛОГИИ и на обработващия да осигурят отчетност на 

дейностите по обработка на лични данни, като създадат и 

поддържат актуални регистрите на дейностите по обработка.   

Разпространение на 

документа: 

Този документ е предназначен за служителите на 

администратора обработващи лични данни по силата на 

служебно задължение. До него се предоставя достъп в 

кабинетите и работните помещения в Университета и всяко 

задължено лице трябва да се запознае с документа и да го 

прилага. Електронно копие на документа се намира на сайта 
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на Университета: www.uft-plovdiv.bg, секция „Защита на 

лични данни“ 

 

  

1. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ 

В настоящия документ, използваме понятията в смисъла, определен им от приложимото в 

Република България законодателството и Регламент 2016/679. 

Използван термин Значение 

Лични данни Всяка информация, свързана с 

идентифицирано физическо лице или 

физическо лице, което може да бъде 

идентифицирано („субект на данни“). 

Обработване  Всяка операция или съвкупност от 

операции, извършвани 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. 

Администратор Физическо или юридическо лице, 

публичен орган, агенция или друга 

структура, която сама или съвместно с 

други определя целите и средствата за 

обработването на лични данни, когато 

целите и средствата за това обработване се 

определят от правото на Съюза или 

правото на държава членка, 

администраторът или специалните 

критерии за неговото определяне могат да 

http://www.uft-plovdiv.bg/
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бъдат установени в правото на Съюза или 

в правото на държава членка. 

Обработващ  Физическо или юридическо лице, 

публичен орган, агенция или друга 

структура, която обработва лични данни 

от името на администратора. 

Представител  Физическо или юридическо лице, 

установено в Съюза, което, назначено от 

администратора или обработващия лични 

данни в писмена форма, представлява 

администратора или обработващия лични 

данни във връзка със съответните им 

задължения, свързани със защитата на 

личните данни. 

Чувствителни лични данни Лични данни, разкриващи расов или 

етнически произход; политически 

възгледи; религиозни или философски 

убеждения; членство в синдикални 

организации; генетични данни; 

биометрични данни за целите единствено 

на идентифицирането на физическо лице; 

данни за здравословното състояние; данни 

за сексуалния живот  и сексуалната 

ориентация 

 

2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

2.1. Цел на документа 

Тази процедура  определя  действията и отговорните лица при създаването и 

поддържането на регистри на дейностите по обработка на лични данни от 

УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ,  независимо дали обработва 

личните данни в качеството на администратор, или на обработващ. 

Процедурата е приложима и към представителя на администратора  или обработващ. 

2.2. Обхват 
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Процедурата съдържа указание за случаите, в които е задължително воденето на регистър 

на дейностите по обработка, изискуемото съдържание на регистъра на дейностите по 

обработка на администратора и регистър на дейностите по обработка на обработващия, 

както и лицата, отговорни за воденето им. 

2.3. Адресати 

Адресати на процедурата са длъжностното лица за защита на данните, лицата посочени в 

документ  идент. №  PROC_07   и техните служители, които извършват дейности по 

обработка на личните данни. Всички посочени лица са длъжни да се запознаят с 

процедурата и да осигурят изпълнението ѝ.  

Отговорник за прилагането на документа  е ОЛЗД,  който извършва преглед поне веднъж 

годишно и при необходимост го актуализира.  

Неспазването на тази процедура от посочените лица може да доведе до дисциплинарно 

производство или прекратяване на трудовото им правоотношение или договора. 

3. ДЕЙСТВИЯ ПО СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ 

3.1. Обхват на вписваните дейности по обработка 

УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ   има    повече от 250 служители  

и над 3000, студенти , поради което вписва в регистъра на дейностите по обработка 

всички извършвани дейности. Когато Университетът  има качеството на администратор 

по отношение на обработваните данни, всички дейности по обработка се вписват в 

регистъра на дейностите по обработка на администратора, - форма дадена в приложение 

към настоящата процедура. Когато УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ 

ТЕХНОЛОГИИ има качеството на обработващ по отношение на личните данни, всички 

дейности по обработка се вписват в регистъра на дейностите по обработка на 

обработващия, - форма дадена в приложение  към настоящата процедура. 

3.2. Съдържание на регистъра на дейностите по обработка на администратора 

Регистърът на дейностите по обработка, извършвани от администратора на лични данни, 

включва задължително: 

 името и координатите за връзка на администратора; 

 името и координатите за връзка на всички съвместни администратори (когато това е 
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приложимо); 

 името и координатите за връзка на представителя на администратора 

(когато има такъв); 

 името и координатите за връзка на Отговорното лице по защита на данните  

 целите на обработването; 

 описание на категориите субекти на данни; 

 посочване на категориите лични данни; 

 категориите получатели, пред които са, или ще бъдат разкрити личните 

данни, включително получателите в трети държави или международни организации; 

 когато е приложимо, предаването на лични данни на трета държава или 

международна организация, включително идентификацията на тази трета държава или 

международна организация, а в случай на предаване на данни, което е необходимо за 

изпълнението на договор между субекта на данните и администратора или за 

изпълнението на пред договорни мерки, взети по искане на субекта на данните – се 

посочва документация за подходящите гаранции; 

 когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните 

категории данни; 

 когато е възможно, общо описание на техническите и организационни 

мерки за сигурност. 

Регистърът може да съдържа още: 

 извършване на обработката чрез обработващ; 

 начало на обработката; 

 край на обработката. 

  3.3. Съдържание на регистъра на дейностите по обработка на обработващия 
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Регистърът на дейностите по обработка, извършвани от УНИВЕРСИТЕТА ПО 

ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ  в качеството му на обработващ, включва задължително: 

 името и координатите за връзка на обработващия или обработващите лични 

данни; 

 името и координатите за връзка на всеки администратор, от чието име 

действа обработващият; 

 името и координатите за връзка на представителя на администратора 

(когато има такъв); 

 името и координатите за връзка на представителя на обработващия лични 

данни ; 

 името и координатите за връзка на отговорното лице по защита на данните 

на обработващия ; 

 категориите обработване, извършвано от името на всеки администратор; 

 когато е приложимо, предаването на лични данни на трета държава или 

международна организация, включително идентификацията на тази трета държава или 

международна организация, а в случай на предаване на данни, което е необходимо за 

изпълнението на договор между субекта на данните и администратора или за 

изпълнението на пред договорни мерки, взети по искане на субекта на данните – се 

посочва документация за подходящите гаранции; 

 когато е възможно, общо описание на техническите и организационни 

мерки за сигурност. 

  

3.4. Формат на регистрите 

Регистрите на дейностите по обработка, извършвани от УНИВЕРСИТЕТА ПО 

ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ в качеството му на администратор и/или обработващ, се  

поддържат в писмена форма, включително в електронен формат. 
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3.5. Достъп до регистрите 

Чрез създаваните регистри се цели постигане на яснота по отношение на вида на 

обработваните данни и начините, по който се обработват те от Университета. Те са 

вътрешни документи, поради , което достъп до тях се предоставя на всички служители, 

ангажирани с дейности по обработка на личните данни. Регистрите са достъпни в 

писмена форма на местата за създаването им и в електронна форма на компютрите на 

лицата по процедура Идент.№ PROC_07. 

  

При поискване, администраторът или обработващият лични данни и, когато това е 

приложимо – представителят на администратора или на обработващия личните данни, 

осигурява достъп до регистъра на Комисията за защита на личните данни.  

3.6. Отговорни за регистрите лица 

Отговорник за създаването и поддържането в актуален вид на регистрите са лицата по 

процедура Идент.№ PROC_07  ,  които извършват  преглед регулярно и при необходимост 

ги актуализират. 

  

4. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОКУМЕНТА 

Документът влиза в сила на 25.05.2018г 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1  – Регистър на дейностите по обработка на лични данни на 

администратора 

Приложение№2 – Регистър на дейностите по обработка на лични данни на обработващия 
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