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ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Политика на поверителност на личните данни в ДПБ-Бяла са всички дейности свързани с
обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за
защитата на обработваните данни, правата и начин, по който може да ги упражните, в
съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само
„Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на
Република България.
1.Данни за администратора и за контакт с него.

Администратор на лични данни : Държавна психиатрична болница-Бяла е
юридическо лице на бюджетна издръжка за изпълнението на специфичните си
функции. съгласно чл. 35, ал. 2 от Закона за лечебните заведения . С ПМС № 20 от
22.02.2000 г. ДПБ - Бяла е определена като лечебно заведение за стационарна
психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. Представлявана
от Д-р Олег Церовски – Директор на лечебното заведение
В същото постановление и в ПМС № 159 от 23.06.2000 г. са определени и
специфичните функции на лечебното заведение






Диагностично-лечебна дейност на психично болни
Психосоциална рехабилитация на психично болни
Психопрофилактика и промоция на психично здраве
Грижи за психично болни
Издирване и периодично наблюдение на психично болни.

ДПБ-Бяла е администратор на личните данни, които се обработват при осъществяване на
възложените и норматимни правомощия.
Седалището и адресът на управление : гр. Бяла,обл. Русе, ул. Дряново № 3, e-mail:
dpb_byala@b-trust.org, факс: 0817/ 7-22-56
2. Данни за Длъжностното лице за защита на данните и за контакт с него.
С Длъжностното лице за защита на данните на ДПБ-Бяла –Кремена Крумова Славова и може
да се свържете на електронен адрес: k_slavova74@abv.bg , като в съобщението си следва да
посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.
Телефон за контакт:0887361225
3. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

В изпълнение на правата и задълженията си на работодател ДПБ-Бяла обработва
следните категории данни: име,ЕГН, адрес, телефонен номер, електронен адрес, дата и
място на раждане, пол, месторабота, семейно положение и деца (в определени случаи:
лични данни на съпруг/съпруга и други близки), информация за банкови сметки,
информация за трудов и професионален опит, членство в професионални и съсловни
организации, образование, сертификати и други документи, удостоверяващи знания и
умения, информация относно трудовата дисциплина и др. ДПБ-Бяла обработва и
следните специални категории лични данни: членство в синдикални организации,
данни за здравословното състояние, и други, в зависимост от нормативните изисквания
към дейността на лечебното заведение и неговите легитимни интереси.
Горепосочените категории лични данни се необходими при възникване, съществуване,
изменение и прекратяване на трудовото правоотношение съобразно нормативната
уредба.
В изпълнение на правата и задълженията си на лечебно заведение: ДПББяла обработва следните категории данни : име, ЕГН, адрес, телефонен номер, дата и
място на раждане, пол, месторабота, семейно положение и деца (в определени случаи:
лични данни на съпруг/съпруга и други близки), информация за трудов и
професионален опит, Горепосочените категории лични данни се обработват при
изпълнение на специфичните функции на лечебното заведение съобразно ЗЗ, ЗЛЗ,
Медицински стандарт „Психиатрия”.
4. Кой и за какво се обработва категориите данни в ДПБ-Бяла.
Личните Ви данни се обработват в ДПБ-Бяла от лица действащи под ръководството на
Администратора на лични данни / служители/ за изготвяне на :
-документи свързани с лечебно- диагностичния процес: История на заболяване,
формуляри по Медицински стандарт „Психиатрия”, съдебно - психиатрична
експертиза, епикриза, служебни бележки и удостоверения, протокол на ЛКК, издаване
на болнични листи, изследвания, становища и др.
Категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити личните Ви данни включват
Контролни органи, които извършват проверки за спазване на законодателството в
Р.България /МЗ,НЦОЗА, РЗИ, НОИ, полиция, следствие, прокуратура, и др./
-документи свързани с възникване на трудово - правни отношения:
Трудов
договор,
допълнителни
споразумения,
уведомления,
характеристика, заповеди, служебни бележки и удостоверения и др.

длъжностна

Категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити личните Ви данни включват
Контролни органи, които извършват проверки за спазване на законодателството в
Р.България /МЗ, РЗИ, НОИ, НАП, полиция, следствие, прокуратура, и др./
5.Съхраняване на лични данни
Като администратор на данни ДПБ-Бяла обработва данни за период с минимална
продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото

законодателство и Номенклатурата на ДПБ-Бяла в съответствие с принципа за ограничение
на съхранението.

6.Права на физическите лица-субекти на данни.
Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията
Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични
данни се обработват, а именно:
-

Право на достъп;
Право на коригиране на неточни или непълни данни;
Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими
условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
Право на ограничение на обработването;
Право на преносимост на данните, ако са налице условията за
преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от
РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се
единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до ДПБ-Бяла, обл. Русе, ул.
Дряново №3.
7.Право на жалба до Комисия за защита на личните данни
Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете
жалба до Комисията за защита на личните данни .
В ДПБ-Бяла са въведени Вътрешни правила и мерки за защита на личните
данни.

