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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) С настоящата Процедура по обработване, съхранение и защита на лични
данни при видеонаблюдение в община Пирдоп се определя реда за обработване, съхранение
и защита на лични данни, които се създават чрез използването на системата за
видеонаблюдение в сградата на общинската администрация и прилежащите ѝ зони, както и
при видеонаблюдение на обществени места на територията на общината.
(2) С настоящата Процедура се предоставя информация относно целите, основанията
и начините на обработка на лични данни, събрани чрез извършване на видеонаблюдение,
както и реда за упражняването на правата на физическите лица, чиито лични данни се
събират и съхраняват.
Чл.2. Настоящата Процедура се прилага по отношение на всички служители и
посетители в сградата на Община Пирдоп, както и на лица, които се намират на обществени
места на територията на общината, където се извършва видеонаблюдение.

II. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Чл. 3. (1) Видеонаблюдението е действие по обработване на лични данни, тъй като
се извършва запис чрез технически средства за видеонаблюдение.
(2) Право да извършват видеонаблюдение имат :
1. търговци или юридически лица, както и техни звена за самоохрана, които са
лицензирани за извършването на частна охранителна дейност;
2. държавни институции, на които се налага да извършват видеонаблюдение за
изпълнение на своите функции;
3. във всички останали случаи видеонаблюдение може да бъде извършвано само при
наличие на нормативно основание или при Ваше изрично съгласие.
(3) При видеонаблюдението в сградата на община Пирдоп се наблюдава: входа на
сградата и общите пространства.

ПРОЦЕДУРА
по обработване, съхранение и защита на лични
данни при видеонаблюдение в
ОБЩИНА ПИРДОП
град Пирдоп - 2070
пл."Тодор Влайков" № 2
(4) Системата за видеонаблюдение, изградена на обществени места на територията
община Пирдоп обхваща улици, общински сгради и други обекти.

III. ЛИЧНИ ДАННИ, КОЙТО СЕ ОБРАБОТВАТ, ВЪВ ВРЪЗКА С
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО
Чл.4. (1) В процеса на видеонаблюдение се съхраняват всички лични данни,
получени чрез непрекъснато денонощно видеонаблюдение на лицата, които се намират в
обхвата на инсталираните камери, заедно с информация за дата и час.
(2) Записите с видеообрази се съхраняват в заключено помещение с ограничен
достъп.
(3) Всички камери работят без прекъсване – 24 часа в денонощието и 7 /седем/ дни в
седмицата.
(4) Служителите и гражданите, посещаващи обекти с видеонаблюдение, се
уведомяват за използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта ,
без да се уточнява тяхното местоположение, чрез поставени на видно място
информационни табели.
Чл. 5. (1) Личните данни, получени чрез системата за видеонаблюдение, се събират
и обработват, във връзка със спазване на законово задължение, упражняване на официални
правомощия, защита на законови интереси или изпълнение на задачи от обществен интерес.
(2) Община Пирдоп обработва личните данни, получени чрез системата за
видеонаблюдение, само за целта, за която се събират.
(3) Видеонаблюдението в сградата на община Пирдоп се извършва с цел гарантиране
на безопасността и сигурността на лицата, които се намират в сградата, като се създава
възможност за проследяване на достъпа до сградата, както и да се гарантира сигурността на
посетителите и служителите и опазването на имуществото.
(4) Видеонаблюдението на обществени места на територията на община Пирдоп се
извършва с цел следене на обществения ред, опазване на общинското имущество и
осигуряване на безопастност на гражданите.
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IV. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Чл.6. (1) Видеонаблюдението 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 и Общия Регламент за защита на личните данни,
включваща заснемане на лица в охраняван обект и запис на получените данни.
(2) Обработването на личните данни, получени чрез системата за видеонаблюдение,
в рамките на определения законов срок се осъществява от служители, оторизирани да
обработват данните.
(3) Обработваните лични данни се обявяват за служебна тайна и се забранява
тяхното разпространяване на трети лица под каквато и да е форма.
(4) Забранява се на служители, извън упълномощените, да обработват личните данни
свързани с видеонаблюдението.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ,
ВЪВ ВРЪЗКА С ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО
Чл.7. (1) Служители, обработващи лични данни при видеонаблюдение в сградата на
община Пирдоп са лицата, отговарящи за видеонаблюдението и лицата, имащи достъп до
резултатите от видеонаблюдението.
(2) Служителите, обработващи лични данни при видеонаблюдение, са задължени:
1. Да обработват и съхраняват добросъвестно личните данни, като спазват
изискванията на Общия Регламент за защита на данните и Закона за защита на личните
данни и предотвратяват тяхното разпространение, или узнаване от лица, които нямат право
на това.
2. Да поддържат личните данни във вида на тяхното създаване за срок не по-дълъг
от необходимия за целите, за които тези данни се обработват.
3. Да използват личните данни, до които имат достъп, съобразно целите, за които се
събират и да не ги обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
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4. Да реализират правото на достъп на лицата до обработваните лични данни.
5. Да спазват реда за съхраняване и унищожаване.
6. Да актуализират регистъра.
(3) На служителите, обработващи личните данни, е забранено да изнасят
видеозаписите, както и снимането, правенето на аудио и видео записи от компютрите или
мониторите с телефони или други технически устройства.
(4) Като разпространяване на информация се счита и коментирането на въпроси,
свързани с видеонаблюдението с външни лица, или със служители на други дирекции, които
нямат нужните правомощия.
(5) Забраната важи и за изнасяне на документи и файлове от работните места на
служителите, обработващи лични данни при видеозаснемане.
(6) При установяване на умишлени действия на служителите по отношение на
обработваните лични данни при видеозаснемане, на лицата ще бъде налагано най- строгото
административно наказание и търсена съдебна отговорност.
(7) Ако в резултат на действията на съответния служител, който обработва лични
данни, са произтекли вреди за трето лице, същото може да потърси отговорност по реда на
общото гражданско законодателство, или по наказателен ред, ако стореното представлява
по-тежко деяние, за което се предвижда наказателна отговорност.

VI. СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Чл.8. (1) Всички видеозаписи от извършваното видеонаблюдение на сградата на
община Пирдоп се съхраняват в срок от 1 /един / месец.
(2) Община Пирдоп съхранява личните данни само колкото е необходимо, за да се
постигнат целите, за които са били събрани, съобразно приложимия законов ред.
(3) По изключение е допустимо по – дълго съхранение, в случаите, когато е нужно
за целите на разследване на престъпления или нарушения, за което Община Пирдоп
уведомява разследващия орган – полиция, прокуратура, Комисия за защита на личните
данни и други.
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Чл.9. (1) Община Пирдоп разкрива получените чрез видеонаблюдение лични данни
на компетентните органи, във връзка с разкриване на престъпления и нарушения.
(2) Не се предават получените чрез видеонаблюдение лични данни в трети страни
или на международни организации.

VII. ИНФОРМИРАНЕ НА ЛИЦАТА, ЧИИТО ЛИЧНИ ДАННИ СЕ
ОБРАБОТВАТ ПРИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Чл.10 (1) Община Пирдоп информира физическите лица за извършваното
видеонаблюдение чрез информационни табели, поставени на видно място, от които табели
гражданите се уведомяват за използването на технически средства за наблюдение и контрол
на обекта.
(2) Личните данни се предоставят доброволно от лицата при влизането им в сградата
на Община Пирдоп или при преминаването през обществените места с видеонаблюдение.

VIII. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ
Чл.11. (1) Във връзка с обработката на лични данни, получени чрез
видеонаблюдение, физическите лица имат възможност да реализират следните свои права:
а) право на достъп до личните данни, които се обработват от администратора;
б) право на коригиране, когато личните данни са непълни или неточни;
в) право на изтриване, което е приложимо в следните случаи:
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са обработвани;
- личните данни са обработвани незаконосъобразно или при отпаднало основание;
- изтриването е необходимо за спазването на правно задължение;
- оттеглено съгласие;
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г) право на ограничаване на обработката на лични данни, като това право не е
абсолютно. Ограничаването на обработването е възможно в следните случаи:
- когато точността на личните данни е оспорена;
- когато обработването е неправомерно, но субектът на данни възразява срещу
изтриването на личните данни, а само използването им да бъде ограничено;
- когато община Пирдоп не се нуждае повече от личните данни за целите на
обработването, но субектът на данни изисква обработката им за установяването,
упражняването или защитата на правни претенции;
д) право на възражение пред администратора;
е) право на жалба до Комисията по защита на личните данни или до съда. Ако
субектът на данни счита, че правото му на защита на личните данни и неприкосновеност е
нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, с адрес:
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/
или до съответния административен съд по общите правила за подсъдност.
(2) Всяко лице, чиито лични данни се обработват при видеонаблюдение, може да
упражни правата си по реда и начина, регламентиран в ИНСТРУКЦИЯ за подаване и
приемане на заявления за достъп, коригиране, изтриване (забравяне) и ограничено
обработване на лични данни в Община Пирдоп.
(3) В случаите, когато при осъществяване правото на достъп на физическото лице
могат да се разкрият лични данни и за трето лице, администраторът е длъжен да предостави
на съответното физическо лице достъп до частта от тях, отнасяща се само за него.
(4) Във връзка с ал.3 администраторът трябва да предприеме съответни технически
мерки за заличаване/маскиране на образите на другите лица-обект на видеонаблюдението.
При липса на такава техническа възможност достъп до видеозаписи може да бъде
предоставен само със съгласието на всички лица - обект на видеонаблюдението.

ПРОЦЕДУРА
по обработване, съхранение и защита на лични
данни при видеонаблюдение в
ОБЩИНА ПИРДОП
град Пирдоп - 2070
пл."Тодор Влайков" № 2
IX. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ
Чл. 12. (1) Община Пирдоп е предприела необходимите физически, организационни
и технически мерки за защита на обработваните данни от случайно или незаконно
унищожаване, от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение и разпространение,
както и от други незаконни форми на обработване.
(2) Помещението, в което се съхраняват и обработват личните данни, получени от
видеонаблюдението, е сигурна зона с ограничен достъп. Достъпът на външни лица е
забранен.
(3) След постигане целите, за които се събират и обработват, личните данни се
унищожават физически чрез изтриване.

X. РЕГИСТЪР „ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ“
Чл. 13. (1) Община Пирдоп поддържа регистър „Видеонаблюдение“, в който се
набират и съхраняват лични данни с цел индивидуализиране на физически лица, чрез
създаване на видеозапис от средства за наблюдение.
(2) Регистър „Видеонаблюдение“ се поддържа с цел опазване на сигурността и
имуществото на посетителите и служителите на общинска администрация, както и следене
на общестъвения ред.
(3) Общо описание на регистър „Видеонаблюдение“:
- категориите физически лица, за които се обработват лични данни, са посетители и
служители в сградата на общинска администрация, както и на лицата, които се намират на
обществени места на територията на общината, където се извършва видеонаблюдение.
- регистърът съдържа следните групи данни - физическата идентичност на лицето
– видеообраз.
(4) Технологично описание на регистър „Видеонаблюдение“:
Регистърът се попълва с данни от автоматично денонощно видеонаблюдение
(видеообраз) за движението на служителите и посетителите в сградата на общинска

ПРОЦЕДУРА
по обработване, съхранение и защита на лични
данни при видеонаблюдение в
ОБЩИНА ПИРДОП
град Пирдоп - 2070
пл."Тодор Влайков" № 2
администрация, както и на физическите лица, които се преминават през обществени места
на територията на общината, където се извършва видеонаблюдение.

X. ДОСТЪП ДО ВИДЕОЗАПИСИТЕ
Чл.14. Право на достъп до данните от видеонаблюдението имат:
а) администраторът на лични данни, при упражняване на своите правомощия по
ЗМСМА, Кодекса на труда, ЗЗЛД и други нормативни документи.
б) лицата, обработващите и операторите на лични данни - служителите
осъществяващите технически операции по обработката и контрол на данните.
в) представителите на държавни органи.
Чл.15. (1) Достъп до лични данни от видеонаблюдение имат всички публични и
съдебни органи, които по силата на закон или специален нормативен акт имат право на
такъв достъп, като е необходимо надлежно да се легитимират със съответните документи.
(2) Община Пирдоп осигурява на органите по ал.1 поискания достъп до личните
данни от видеонаблюдението, без писмено или устно разрешение от страна на техния
титуляр.
(3) За подаденото искане за достъп до лични данни от видеонаблюдение от публични
или съдебни органи се уведомява кмета на община Пирдоп, след което същото се разглежда
от длъжностното лице по защита на данните, което преценява законосъобразността му и
дава писмено становище за разрешение или отказ.
(4) За предаването на видеозаписите се съставя приемо-предавателен протокол, в
който се описват дата, камера, случило се събитие, лицето, което предоставя видеозаписа и
лицето, на което е предоставен. Видеозаписите се предават по начин, гарантиращ защитата
на личните данни в тях.
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пл."Тодор Влайков" № 2

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата Процедура влиза в сила от датата на нейното утвърждаване от
кмета на община Пирдоп.
§ 2. Настоящата Процедура се актуализира своевременно при изменение в
норнативната уредба, касаеща защитата на личните данни, както и при изменение на
обхвата на наблюдаваните обекти и територии.
§ 3. За неуредените в тази процедура въпроси се прилагат разпоредбите на
действащата нормативна уредба.

