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i{ел на докупrента: С този документ се изпълнява задължението на БЯД да
оказва съдействие и да осигури упражняването на правата на
субектите на лични данни, по отношение на които е
адм инистратор.

!окументът е на разположение на всички субекти lla
дружеството. Предназначен е за бивши и настоящи ,ra"oua
на администратора и за Управителният съвет. Пе,гя
Вряшкова; Марияна Атанасова (Секретариат.). До документа
се предоставя достъп в офиса на администратора.

в настоящия документ, използваме понятията в смисъла, определен им от Общия регламент за
защита на личните данни.

Версия l / да,I.а: 25.05.20l8г.

Значение

ИлентиtРицираното лr,ци

лице, за което се отнасят личните данни,

лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано
(,,субект па данни").

Права lla субекта на данни Съвкупността от законови права, коиiоiубёкЙБiа данЙ
имат съгласно глава III от Общия регламент относно защитата
на личните данни, чрез които субектът упрФкнява контрол

обработката на своите лични ланни и които могат да
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бъдат упр княвани по всяко време срещу всеки

администратор. Описание на правата се съдържа в

Иtлстрl-кция-ttDоl,0апIа:за сr,биJrаltе, tTГrрltбоttlattc, и с,l,хlrлltсlлис

па лични данtли. съг,rlасно I'еt,.ltа,иелr, 20l6lб79 tta ЕС в IjJlJl.
lлава lV

Обработване 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.

Адмиltистратор 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 специalлните критерии за неговото
определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или
в лравото на държава членка.

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.

Данни за здравословното
състояние

Лични данни, свързани с физическото или психическото
здраве на физическо лице, включително предоставянето на

здравни услуги, които дават информация за здравословното му
състояние, както и болнични листя.

1. оБщА инФормАциrI зА докумЕнтА

l,l. Щел на документа

БЯ,Щ, изпълнява всичките си задължения като администратор на лични данни, предвидени в Общия

регламент относно защитата на личните данни, вкJIючително осигуряването на възможност за

упражняван9то на права от субекта на данните. С настоящата процедура се създават условия за

упражняването на правата на субекта на данните съгласно нормативните изисквания. Тя е част от
инструкцията-програма за защитата на личните данни, внедрена в БЯД.



отговорници за създаването' акту.lлизирането и прилагането на настоящата процедура са лицата зазащита на личните данни,

1,2. обхват

настоящата процедура се прилага при разглеждане на иска
лични дапни, по отношение на които Бя! е администочrоjl"' 

ОТ ВСИЧКИ КаТеГОРИИ СУбеКТИ На

при съобразявано на дейносlта ни, тези категории са:} бивши и настоящи членове
} лица на граждански договори;} Председател и членове 

"u 
Ynpuu"r"nr"" 

"ru"r;} Организационен секреtар и секретариатi, научна, развойна и издателска дейност

I rуi"11""формационни, консултантски и програмни услуги;
: ::::_I:_1:]i"* в научни семинари, конференции и лруги научни прояви;, участници в международни проекти;, раоотници наети за изпълнение на договори;

1.3. Адресати

Настоящата процедура е задължителна за всички членове, които могат да получат или да бъдатпомолени да рд}глеждат или да съдействат за получаване и разглеждане на искания за упражняванена лрава от субект на данните.
основната отговорност за прилагането на процедурата со носи от Секретариатът и Управителният
съвет.

останалите адресати са обучени, за да могат да разпознават постъпилите искания и да ги насочваткъм отговорното лице.

2. ПРОЦЕС ЗА РАЗПIЕЖДАНЕ НА ИСКАНИrIТА ЗА
СУБЕКТА НА ДАННИТЕ

процесът е подробно описан в оледващите точки.

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА ОТ

2.I.Иницииране на процеса (получаване на искане за упра2лtняване на права)

2.1.1. Изпълнител

искането за упражняване на права се прави лично от субекr.а на данните или от упълномощено списмено пълномощно лице.

2,1.2. !ействия

Субектът на данните или упълномощено от него лице прави искането в писмена форма. Исканията
за упрФкняване на права се правят в свободна форма.



} При искане за предоставяне корекция на данните може да бъде използван

предоставяне достъп до данните

и образец

ttроцеiуrlп)
} При искане за бъде използван образец

!!р.Oц!!!JЦ.

" :,iж:"ж:,нff:ж:т,"i"""б#:::::,::::.::i,от:" може да бъде_използван и образец

!!l2!!!oyp!!)
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при искане за изтриване на лични данни може да бъде използван и образец _ипtltrtс з;tизтриване на ладе}Iи .,lични до

rflýff:::,""::::::т,::]:"",a""""дuй" "й"йЪЙизползван и образец .Д,glцнq t!]

искането се подписва от субекта на даннито и се входира през деловодната система доадминистратора на лични данни. След запознаване и резолюция, администраторът насочваискането на субекта към Секретариата, намиращи се в София l784, бул. Цuр".рuдспо шосе 72 стаяМ 423, четвъти ет к на I-{ентрална сграда на ИlIИЯЕ-БАн или в стая Л! 4l l 4 етаж в сградаЯНЕУБ на ИllИllЕ-БАН,
Искането в електронна форма се подписва с квалифициран електронен подпис (кеп) от субекта наданните и се изпраща на електонен адрес за кореспонденция sесгеtаriаtе@ьцпs.ьq.
Отговорните лица Петя Вряшкова; Марияна Дтанасова следят този имейл адрес и oTI оварят заподготовката на отговорите на подадените заявления.

2.1.3. !окумент/и

Искане за упражняване на права
забелеяска: Искапето за упражняване на правата на субект на дацни, може да се входира сопределения за целта образец, но може да бъде направено и в свободен текст, стига да ставаясно какво е то, flokyMeHTa може да бъде написан на български език или на езика, на който сеизвършва комунпкацията с лпцето, Писмо за искане за лостъп до данните от физическо лицемоя{е да бъде ппсмено шскаl
дапни.. или ,,права па.ru._l?;;;"Jеспоменава 

характерните термини ядостъп до личните

2.2. Проверка на самоличЕостта на заявителя

правата на субекта на данни са лични права и Бя! има задължението да не разкрива или изменяличните данни на физическите лица, освен ако разкриването или изменението е направено поискане на самото лице, поради което е необходима проверка на самоличността на лицето.

2.2.1. Изпълнител



Администраторът на лични данни или получателят на отправеното искане.

2.2.2, !еiлствпя

заявителят трябва да докаже самоличността си чрез предоставяне на документ за самоJlичност, сизключение на случаите които заявителя е идентифициран (когато искането се прави от служител,
известен на получателя на самото искане).
Не се извършва проверка на самоличността, когато е получено искане в електронна форма,подписано с удостоверение за квмифициран електронен подпис на субекта.

2.2.3. ,Щокумент/и

на този етап не се създава самостоятелен документ. Искането се входира в деловодната система наадминистратора.

2.3. Предоставяне на искането на отговорпото лпце

Етапът се реализира, когато искането е отправено до служител на .Щружеството, който е отговоренза документирането на входящата поща на администратора, Служителите приели искането
отговарят за предаването на тези искания към администратора.

2.3.1. Изпълнител

Служител, който о получил искането.

2.3.2. !ействия

лицето, което е получило искането, своевременно го препраща на директора на инсl.итута, за
резолюция. Препращаното трябва да бъде извършено своевременно (т. е. веднага след получаване
на потенциална змвка), за да се гарантира спаi}ването на законно установения краен срок за
отговор.

2.3.3. .Щокументи

на този етап не се създава самостоятелен документ, а само се завежда с входящ номер и дата в
системата за деловодство.

2.4 Разглеяцане на искането от председателя на БЯД

2.4.1. Изпълпител



Администраторът на лични данни

2.4.2. {ействия

поставяне на резолюция от Председателя и насочване за разглеждан9 и становище към
Секретариата: Петя Врящкова и Марияна Атанасова.

2.4. Копкретизация ша искането

Ако обхватът или характерът на искането не са съвсем ясни, длъжностните лица за защита наличните данни трябва да се свържат възможно най-бързо със заявителя и учтиво да лоискат
изясняване на искането.

2.4.1. Изпълнител

Секретариатьт и Управителният съвет

2,4.2. !ействпя

членовете на Секретариата се свързват по телефона, с писмо или чрез имейл с лицето, подалоискането за упражняване на права, и изискват необходимата за конкретизацията на искането
информация.

2.4.3. !окументи

Писмо за изискване на допълнителна информация - свободна форма.
Имейл за изискване на допълнителна информация - свободна форма.

2.5. Разглелqдане на искането

За да е възможно упражняването на правата на субектите, Секретариатьт и Управителният съвет
трябва да са в състояпие да установят наличието на личните данни на даденото лице, както иналичието на предвиденито в нормативната уредба условия за упражняването на правата на
физическите лича.
при разглеяqдане на искането трябва да бъде съобразено, че правата на субекти на ланни сеотнасят само за личнп данни. Лицата нямат право да получават документи или записи,които не съдържат личните им данни.

2.5.1. Изпълнител

Секретариат

2.5.2. flействия



Секретариатът и Управителният съвет разглежда-г искането за упражняването на права. Извършва

преценка 0тнOсн0 0снOвателнOстта на исканет0.

в случай че искането е основателно, предприемат действията по уважаване на исканет0 и изгOтвят

отговор за информиране на субекта на данните.
В случай че искането е неоснователно, изготвят мотивиран отказ.

секретариатьт и Управителният съвет отговарят за подготовката и изпращането на отговора до

съответното физичсско лице със съответните документи, които са образец към настоящата

процедура.

} При искане за корекция на предоставените лични данни образец ..(),i,1,1lвtlрдл9дццllе:lrц

tlооцеауDа)
} При искане за предоставяне на достъп до лични данни образеч: -О,l)элsрlцglрщд]gДц

tt1.1ci,tt,l ]а п пе,,lос'гitвя Ile llit ,loct-t,гl лО лlлчlItа ,llaHlll,t" 1лlltllоJrcgrlllc ,l&2l к?,.и llaclиt1.1lи{claa

tttlotlcO|пa).
} При искане за ограничение на предоставените за обработка лични данни образец: ..l),ш:ilцо]l

Аlпдппrrитдпrrrr пиr!м.1 ,lя пгпяrtичецие l{a ,lNJlепи лични .,lltIltlи'' (Пtltb'to,:llteltцe ,$tl2Б tarM

н а с mоя аш mu пlltl tleDy Dtt)
} При искане за изтриване на предоставените за обработка лиttни данни образец: ,.Q:ц:ltхlll

t t u с, пл о я tц а ttt п tt lt о ц е tly tl а )

} При искане за преносимост на предоставените за обработка лични данни ОбРаЗеu ,QJ,r_ttЛUtl

асmояaцаmа пDоцеdуDа)
} При искане за възражение на предоставенИте за обработка лични данни образец ..(,),ггсl,дl9р

l цtс п t tl я tц о t по t tlt о це dv l:l а )

} При необходимост от мотивиран отказ, в отговор на недопустимо искане Секретариатьт и

Управителният съвет, съобразно законяите обстоятелства.

секретариатът и Управителният съвет могат да търсят съдействие от другите служители и

доставчиците на услуги. За анализа и подготовката на отговора на Друх(еството, може да се търси

помощ от доставчика на Ит услуги (за подпомагане на техническата идентификация и извличането

на данни),

2.5.3. Документи

Съобщение/ отговор за уважаване на искане за упражняване на права съгласно горе цитирани

образци и приложения.
Мотивиран отка} относно уважаване на права на субект на данни,

2.6. Архивиране

след като отговорът бъде изпратен на субекта, процедурата по разглеждане на искането

прикJIючва и СекретариатъТ и Управителният съвет могат да архивират искането заедно с всички

входящи и изходящи документи, създадени в процеса на разглеждането му,



3. изключЕния и огрАниtIЕния

3.1, Лични данни на трети страни

Правата на субекта на данните са от личен характер и упражняването на правото на субекта на
данните винаги трябва да бъде балансирано спрямо правата на други лица (т, е. други субекти на
данни). По-конкретно адмипистраторът ще прецепи дали е уместно да се изпълни искане, ако
това означава разкрпване на личпи данни на други субекти на данни.
когато с предоставянето на копие от определен документ ще се разкрият данните на трети лицаj на

субекта на данните се дава извлечение или копие с трайно заличени лични данни.

3.4. Ограничен обхват

личното естество на правата на субекта на данни също означава, че правата, които про'иворечат
на или ограничават конкретна дейност (например право на ограничаване на обработката или право
на възрu'кение срещу профилиране при законни интереси), ще се прилагат само при обработването
на личните данНи на заявителЯ във връзка с тази дейност.

3,3. Неоснователни искания

Бящ може да не уваrки искания, които са явно неосЕователни. Това ще се прилага само при
много ограничени обстоятелства. Искането може да бъде,,явно неоснователно'', когато обектът на
искането не е разрошен съгласно правата на субекта на данните или когато е неправилно
формулиран (например о направено възражение срещу обработването на основание на законни
интереси във връ3ка с дейност, която е необходима за изпълнението на договор, и следователно
правото на възражение е неприложимо). Всички решения за това дали едно искане е очевидно
неоснователно трябва да бъдат взети от Управителният съвет,

3.4. Прекомерни искапия

искането е прекомерно, само когато е повтарящо се (например заявителят прави трета молба за
достъп в рамките на 6-месечен период). Всички решения за това дми одно искане е прекомерно
трябва да бъдат взети от Управителният съвет.

3.5. Обработка вьв връзка с установяването, упражнявацето илп защитата на правни
претенцпи

правата на субектите на лични данни, имат специфични изключения, когато обработването на
лични данни е необходимо за установяването, упражняванЕто или защитата на правни liрстенции
и/или искове.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ КОРИГИРАНЕ ИЛИ ИЗТРИВАНЕ НА JrИЧНИ
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ДАННИ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

,Щруlкоството е длъжно да съобщи за всяко извършено коригиране, изтриване или ограIlичаване на

обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е

невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
.Щрухtеството информира субекта на данните относно тези получатели, ако субектът на данните
поиска това,

5. СРОК И ТАКСИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИСКАНИЯ

5.1. Такси

По правило разглеждането на искания за упра)t(няване на права от субект на данните е безплатно.

Единственото изключение е за явно неоснователни или прекомерни искания, по отношение на

които Секретариатът и Управителният съвет трябва да имат окончателното решение дали да бъде

определена такса (която не надвишава размера на разходите за разглеждане на искането), или да

откажат разглеждане на искането.

5.2. Срок

Администраторът разглежда всички искания за упражняване на права от субекти на данни

без ненужно забавяне и във всеки случай в рамките на един календарен месец от получаване на

искането. Дко е необходимо да се провери самоличността на заявителя или обхвата на искането,

или да се получи искането в писмен вид, едномесечният срок ще започне да тече от приключването

на тази проверка.

Едномесечният период може да бъде удължен с още два месеца, когато искането е особено сложно

или, когато заявителят е направил няколко искания. Всички решения дали да се приложи

удълкавhне трябва да се вземат от Секретариатът и Управителният съвет и трябва да бъдат

съобщени на заявителя в рамките на първоначалния едномесечен период,

6. приложЕниrI

ндимеfiованпе Място tla съхранение Отговорrlltк Достъп до
докчпlентil

Период на
съхDаненtlе

Пluлоrкоllвс.ýq 1

].l, л.l!: !]|l9 :|i\. !!{!]]] l]црliцq
lra rla,,lalltl jцlllп11 ;{а|]l|и"

uJ2дщ!!!!!!дJ-!!]д!
1l сl ол !аrп!t DоuеiDп)

Централна сграда, еlаr( 4, сгая 42З или в сгая
Л9 4l1.4 сгаж в сФада ЯНЕУБ на ИЯИЯЕ-
БАн
htl Ds : /д| \| \l,. Ьрп\, Ьq/ Ь е| а bo|l пlsl

Орmнизационен Всички

лицд

,r,]д{lJдjц!!ц!jЦц!Д]
I 11 !r.u oJlLe н п ! l:!! 2 къ,ц

Центрмна сфада, сгаж 4, сгая 423 или в стая
М 411,4 еrаж в сграда ЯНЕУБ на ИЯИЯЬ
БАн
h ч D s : lл| l1|. Ь g пs. Ьр /Ьс/а ь о u ! лs/

Орmнизационен
секретар

Организационен
секрЕгар,
Управителен сьвет!!]]!_!].!L:]!j!lр]]!цра]]l-ц4
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!lц!rшд!ллФglД -иаý!rc

1I0 ]1и'l] Лl :l!]lljIц"
l[hwlloJltet! e t:!lД Ё!ц
l l пQпояп 0п||l пDоп е||\, оа ).

Централна сграда, етаж 4, сtая 42З или в сгая
Nq4] 1,4 егаж в сграда ЯНЕУБ на ИЯИЯЕ_
БАн

Орвнизационен Всички

лича

lln,!lonlýlll(.\!2]!
,,( )l II)]i9ll} uý;l_,)цц ]ljJll!
|! ц! }]1] ,li] ]]1)}r(ц-]-tl]]2]]!!. ]]ll

t !1 чц! ! !!rr!JJ!!!_,\!z\6a!
l l п 0 л о, | ц чпll л | )о l l.\}\l ра )

llентрална сгрма, етаж 4, ста,42З или s сгая
,lY,r 4l 1,4 сго( в сФада ЯНЕУБ на ИЯИЯЕ-
I;л}I

Орmнизац онен tsсl]ч

лllца

[I n плоr*сппе ,\1l Б
..Искане ]п оп)пllrчепие яа
пi!,,цц |]jш]]rц!пцшш':
{ ! h ! !цчу ! !!ц,1 l hJ!!!!
!ц !1ц!l!цчп ш п Do l | !О\' ou

Центрмна сграда, егаж 4, стая 423 иля в сгая
N9 41l, 4 9rФl( в сФада ЯНЕУБ на ИЯИЯЬ
БАн
ht Ds : /лп|,у,. hр пs, Ь е |he'a ьо r ] l ns,'

Орmнизационен
секрсгдр

Всички
заинтересовани

,1 | j:I-"о,л]]пJуц!даt! ц]:еJц!а

|ц!,]]!!цl ]ц|]!1! хцщц!:'
a Ihп 1- 1 о Jl l: el l ft 1l 2 Ь llbl!
ц!!!!!l!!!Jц!:!ц!! !цц!!!!\tц!)

Центрмна сграда, егаж 4, сгая 42] или в lJтая

Л9 4l |,4 сгаж в сФада ЯНЕУБ на ИЯИЯЕ-
БАн
huns : //www, Ь епs. be/bq/a Ь o1l kls/

Орmнизационен Всички

llott.rOжellll(.\tll}
J4. ill,k lx |]l!||lnlll(, |:l

i]i]. l!,!] |] _-]_| l]_ц]]__ 1i1,1_1|l!]

{ I I лцiIо rlсеtlk с л l IJ liblll
псrпоя пlцп l п lIDо цеоу оп )

Централна сграда, етаж 4, ста,423 или в стая
Nц 4l 1.4 eтa)l в сграла ЯI,1ЕУБ на ИЯИЯЕ-
БАн
h ц Ds : //w |у\,, Ьеь, l1"/bp/a boulxs/

Орmнизационен
секрстар

Всички
]алIнтересовани
лица

Ilocтoяllelt

lIDплоr(ýIl,с "Ц2I)

'оtщцOlLlу!ýдo.!цl ir!Ф
!!!gш!} ]п-ш.l1дl!д1q ]lд
ла:lсlI]l iпчпи лпхпп"
l l l DчIо.хLепл! ,|!!2l] t,ъ,|l

ц ч l пп J! |l х! п l ll п Do ц f i l, Dl ]

центраJiна сграда, етах( 4, стая 42J или в сгая
Л94] l,4 егаж в сфада ЯНЕУБ на ИЯИЯЕ-
БАн

Орвнизационен Всички

лица

lhпl,пOжсlIпе }ыI'
,Дщз!!!_]{lц9I] а.qццIаý.]д
;!i!лци Jл]]L!ц ,,цi l цl|'
( llDllx Фх:aппе ,\i!! l l- Knrl
ц ас lпоя uцl пла пDо ц цlч Dа )

ЦенФаJна сфца, етаж 4, стаr 423 или в стая
М 4| 1,4 егаr( в сфада ЯНЕУБ на ИЯИЯЕ-
БАн

Орmнизационен
секретар

всички
заинтересOвани

гlос Iояljеll

]] Jl..,lo,1jl.r,l]() rILj.!1) l

личl|и данпхl'
(ппuло}лсеt!uе ji!2 Г кьч
п ас пю я щu,!1 о п Dо цеiч 1)л)

Центраjна сФада, gгаж 4, стая 42З или в сгая
м 4l1,4 sгаж в сФада янЕУБ на иЯИЯЕ-
БАн

Орmнизационен
секрgгар

всички
заинтересOвани

П pltJк|rкeo пе .\'-. t,Ц

,,llcxilIlq ]а пt]}рз]Lllil] l!!] цп
;larclln лпчнх дпilIll]:
!Д!ц!!rц!!!r мЦJs!ц
ц!!!lлр!!цщ!!J!D!ц@ша

Централна сграда, етФк 4, сгая 423 или в сгая
Л9 4l l,4 сгаж в сфада ЯНЕУБ на ИЯИЯЕ-
БАн

Орmнизационен
секретар

всички
заинтересOвани
лица

Jлa!ol}1_Y!Els!t1-19,JJl I1)

jцдi:tlцJцrцl!лдlц1]
(Пtlu.цOJкuIп е "|!2 iI л1,!ц

л а с!, l о! | |!!i! ц!ц ]2!ц!!!I!)

Центрмна сфада, етаж 4, сгая 423 или в стая
Ns 411,4 егФк в сФадаЯНЕУБ на ИЯИЯЕ-
БАн

ОрmнизационеIl
секр9тар

всички
заинтересованrl
лица
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7. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ДОКУМЕНТА
Щокументът влиза в сила на 25.05.20l 8г.

отговорници за прилагането на документа са Секретариатьт и Управителният съвет! които

извършват преглед поне веднъж годишно и при необходимост го актуализират.
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