
 

 

  

  

 

ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ  

НА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН“  

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА  ЛИЧНИ ДАННИ 

 

ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН“, ЕИК по БУЛСТАТ 101549540, в качеството си 

публичен орган е администратор на личните данни на лицата, на които обработва личните 

данни при осъществяване на своите функции. 

 

Като администратор на лични данни, Дирекция „Национален парк Пирин“ прилага принципите 

за обработване на лични данни и чрез настоящото Съобщение за поверителност Ви 

предоставяме информация относно начина, по който използваме вашите данни и осигуряваме 

тяхната защита и сигурност. 

 

 

С настоящото съобщение за поверителност Ви информираме как ние от администрацията на 

Дирекция „Национален парк Пирин“ събираме, съхраняваме и обработваме вашата лична 

информация и какви са вашите информационни права. 

 

1. Данни за контакт с нас. 
Дирекция „Национален парк Пирин“, гр. Банско, ул. ”България” № 4, интернет адрес: 

www.pirin.bg , тел. 00359 749 882 04, електронна поща: dnp@pirin.bg, 

 

2. Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните в Дирекция 

„Национален парк Пирин“. 
По всички въпроси свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на 

права, Вие може да се обърнете към определеното от Дирекция „Национален парк Пирин“ 

длъжностно лице по защита на данните, по Ваш избор, на някой от посочените данни за контакт: 

телефон:0749/88204, електронен адрес за кореспонденция: dnp@pirin.bg; 

За да упражните Вашите права, свързани с обработката на данни, Вие може да подадете своите 

искания, по Ваш избор по някой от посочените начини: 

- Като изпратите своето искане за упражняване на права на хартиен носител на адрес: гр. Банско, 

ул. ”България” № 4; 

- Като подадете лично своето искане за упражняване на права на адрес: гр. Банско, ул. 

”България” № 4; 

- Като изпратите своето искане за упражняване на права по факс: 0749/ 882 02 или на следния 

адрес на електронна поща: dnp@pirin.bg; 

 

3. Каква лична информация получаваме. 
Това съобщение описва в общи линии целите, категориите лични данни и категориите на 

получатели, на които предоставяме Вашите данни. То се отнася за всички физически и 

юридически лица, чиито данни обработваме, включително служителите на Дирекция 

„Национален парк Пирин“ 

 

4. Защо събираме и съхраняваме информация за Вас. 



 

 

  

Като администратор на лични данни ние събираме и съхраняваме информация за Вас в 

изпълнение на публичните ни функции, съгласно законите, подзаконовите нормативни актове 

и плана за управление на Национален парк „Пирин“. 

Най – често обработваме лични данни: 

- За да осигурим административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите 

лица и предоставим административни услуги; 

-    Да осигурим функционирането на администрацията; 

-     За да организираме образователни, туристически и други събития на територията на парка; 

-     За да получим Вашето мнение и ни помогнете да изградим представа за това как работим и 

какво трябва да подобрим в нашата дейност; 

Може да не сме в състояние да ви предоставим услуга, освен ако нямаме достатъчно 

информация или съгласие да използваме тази информация. 

Повече информация във връзка с целите, за които обработваме лични данни, може за получите 

от нашите Вътрешни правила за защита на личните данни, които може да намерите на 

страницата на дирекцията. 

 

5. Какви лични данни обработваме. 
Ние обработваме само толкова лични данни, колкото са ни необходими, за да изпълним нашите 

задължения и само за целите, за които сме ги събрали, като спазваме принципа „Необходимо да 

се знае“. 

Видовете лични данни, които обработваме са свързани с всеки конкретен случай и могат да 

включват, но не само: 

-          Идентифициращи лични данни – трите имена, адрес, ЕГН, номер на лична карта, възраст, 

семейно положение, родствени връзки и др; 

-          Информация за трудова дейност, професионална биография; 

-          Информация за връзка - телефонен номер, имейл адрес; 

-          Визуални изображения, личен външен вид и поведение; 

-    Банкови данни, имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на 

дялове или ценни книжа на дружества и др. 

Също така може да обработим някаква специална (чувствителна) информация, която е от 

значение за отделните случаи и може да включва някои, но не само: 

-          Данни за здравословното състояние; 

Повече информация във връзка с категориите лични данни, които обработваме може за 

получите от нашите Вътрешни правила за защита на личните данни и информацията към 

съответната административна услуга, която Ви интересува. 

 

6. На какво основание обработваме лични данни. 
Най – често ние обработваме лични данни на законово основание, за да изпълним свое законово 

задължение. Например, за да осигурим административното обслужване на гражданите, 

физическите и юридическите лица и предоставим административни услуги; 

Обработваме лични данни и във връзка с възникнали договорни отношения между Дирекция 

„Национален парк Пирин“ и отделни лица. 

В някои случаи обработваме лични данни поради необходимост да бъдат защитени 

жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, както и в 

случаите, когато обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес 

или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени. 



 

 

  

Може да обработваме Ваши лични данни и на основание дадено от Вас съгласие за една или 

повече конкретни цели. 

 

7. На кои лица обработваме лични данни. 
В зависимост от целите, за които извършваме обработката, личните данни могат да бъдат, но не 

само: 

-          На лица, които са подали искане за извършване на административна услуга, издаване на 

индивидуален административен акт; 

-          Лица, чиито данни обработваме във връзка с изпълнение на договорно задължение; 

-    На лица, които сезират администрацията и директора на парка с молби, жалби, предложения 

и други подобни искания, както и по повод на различни инициативи. 

-          На служителите в администрацията, на кандидатите за работа, на физическите лица, 

изпълнители по договори и др. 

-          На лицата, попаднали в обхвата на зоните за видеонаблюдение в сградата на ПИЦ гр. 

Банско и ПИЦ гр. Сандански. 

 

8. Как съхраняваме Вашите лични данни. 
Ние използваме предоставените от Вас или получени от друг лични данни, по начин който 

отговаря на законодателството за защита на данните. Ще се стремим да поддържаме точната и 

актуална информация и да не я държим за по-дълго време, отколкото е необходимо. В повече 

от случаите законът определя времето, за което ние съхраняваме Вашите лични данни. 

 Повече информация във връзка със съхранението на лични данни може за получите от нашите 

Вътрешни правила за защита на лични данни. 

 

9. Как споделяме Вашите лични данни. 
Ние няма да разкриваме на никого, без Ваше разрешение никакви данни, които ни предоставяте 

извън случаите, в които разкриването се изисква от закона или когато имаме основателна 

причина да смятаме, че не споделянето на информацията може да постави друго лице в риск. В 

последния случай, Вие ще бъдете информирани за това. 

Ние предоставяме Вашите лични данни най – често на други публични органи /държавни, 

общински/поради законово изискване за това. 

Ние може да разкриваме данни и когато разкриването е необходимо за целите на 

предотвратяването и / или разкриването на нарушения или престъпления. 

Ние няма да предадем за обработка никакви лични данни на трети лица, освен тези, които 

обработват информация от наше име и това ще стане само там, където е възможно, след като 

сме се уверили, че са предприети достатъчно стъпки за защита на личните данни от получателя 

и сме сключили с тях конкретно споразумение за това. 

Можем да предадем Вашите данни извън Европейското икономическо пространство, но само 

ако е осигурено адекватно ниво на защита или подходящи гаранции за това. Изработили сме 

Процедура за предаване на данни на трети държави или на международни организации, която 

спазваме стриктно. 

Ние разкриваме чувствителни или поверителни данни, като например медицински данни, само 

ако сме законово задължени или с Вашето предварително изрично съгласие. 

Ние може да разкриваме информация, когато е необходимо, за да предотвратим риск от 

увреждане на дадено лице. 

Ние ще Ви предоставяме допълнителна информация за това на кого споделяме. 



 

 

  

Вашите данни за всеки конкретен случай, когато това споделяне изисква Вашето изрично и 

информирано съгласие. 

 

10. Как защитаваме вашите лични данни. 
Всички лични данни, които обработваме са обект на строги мерки и процедури, 

за да се гарантира, че те не могат да бъдат достъпни или разкрити на всеки, който няма право 

на достъп до тях. 

Разработили сме и прилагаме политики сигурност и процедура за действие при нарушаване на 

сигурността на личните данни. Те дефинират нашите ангажименти и отговорности към личния 

Ви живот и обхващат редица области на информационната и технологичната сигурност. Ние 

предоставяме обучение на персонала, който обработва лична информация и предвиждаме 

дисциплинарна отговорност, ако се злоупотребява или не се полага правилна грижа за Вашата 

лична информация. 

Извършваме оценки на поверителността при извършване на промени в процесите или 

системите, които съдържат Вашите лични данни. Оценяваме техническата сигурност на 

информационните ни системи. 

Ще разследваме инциденти с данни, при които установим, че личните Ви данни могат да бъдат 

или са били оповестени неподходящо. Ще ви информираме, освен ако не решим, че това ще 

представлява риск за Вас и ще информираме Комисията за защита на личните данни. 

 

11. Какви са Вашите права във връзка с обработване на личните Ви данни 
       Наред с правото за оттегляне на дадено съгласие при наличие на съответните законови 

предпоставки Вие имате следните други права: 

     - право да се иска информация за съхранените при нас Ваши лични данни съгласно член 15 

от Регламента; 

     - право да се иска корекция на неверни данни или на допълване на непълни данни съгласно 

член 16 от Регламента; 

     - право да се иска изтриване на съхранените при нас Ваши данни съгласно член 17 от 

Регламента; 

     - право да се иска ограничаване на обработка на Вашите данни съгласно член 18 от 

Регламента; 

     - право на преносимост на данните съгласно член 20 от Регламента;  

   Право на информация съгласно член 15 от Общия регламент за защита на личните данни 

Вие имате право съгласно член 15 алинея 1 от Регламента при поискване да получите безплатна 

информация относно съхранените при нас данни, отнасящи се до личността Ви. Това включва 

по-специално: 

    - цели, за които се обработват личните данни; 

    - категории на личните данни, които се обработват; 

    - получатели респективно категории на получатели, спрямо които се разкриват или ще бъдат 

разкрити личните данни, които Ви засягат; 

    - планирана продължителност на съхраняване на засягащите Ви лични данни или, ако не може 

да се посочат конкретни цифри,  да се посочат критерии за определяне срока на съхраняване; 

    - съществуване на правото за корекция или изтриване на засягащите Ви лични данни, правото 

за ограничаване на обработка на данни от администратора или правото за правене на 

възражения срещу обработката; 

    - съществуване на правото за обжалване пред надзорен орган; 



 

 

  

    - цялата налична информация за произхода на данни, ако личните данни се събират не от 

засегнатото лице; 

    - съществуване на автоматизирано търсене на решения включително профилиране съгласно 

член 22 алинея 1 и 4 от Регламента и – поне в тези случаи – убедителна информация за 

включената логика, както и за обхвата и желаните последици на подобно обработване за 

засегнатото лице. 

Ако личните данни се изпращат в трета държава или на международна организация, то Вие 

имате право съгласно член 46 от Регламента да бъдете уведомени за подходящи гаранции във 

връзка с изпращането на данните. 

               Право на корекция съгласно член 16 от Общия регламент за защита на личните данни 

Вие имате право незабавно да поискате от нас корекция на засягащите Ви неверни лични данни. 

С оглед целите на обработването на данни Вие имате право да поискате допълване на непълни 

лични данни – в това число посредством допълнително пояснение. 

           Право на изтриване съгласно член 17 Общия регламент за защита на личните данни 

Вие имате право да поискате от нас незабавно изтриване на засягащите Ви лични данни, ако е 

налице една от следните причини: 

     - Личните данни не са вече необходими за целите, за които те са събрани или обработвани 

по друг начин; 

    - Вие оттегляте съгласието си, на което се основаваше обработването съгласно член 6 алинея 

1 буква a) или член 9 алинея 2 буква a) от Регламента, и няма друго правно основание за 

обработката; 

    - Вие подавате съгласно член 21 алинея 1 или алинея 2 от Регламента възражение срещу 

обработването на данни, и в случай на член 21 алинея 1 от Регламента няма други 

първостепенно по-обосновани причини за обработване; 

    - Личните данни са били обработвани неправомерно; 

    - Изтриване на личните данни е необходимо за изпълнение на правно задължение; 

    - Личните данни са били събирани по отношение на предложените услуги на 

информационното дружество съгласно член 8 алинея 1 от Регламента. 

В случай че направим личните Ви данни публични и сме задължени да ги изтрием, ние 

предприемаме подходящи мерки с оглед на наличните технологии и разходите по реализация, 

за да информираме трети страни, обработващи Вашите данни, относно това, че Вие искате и от 

тях да изтрият всички линкове, касаещи тези лични данни, или копия или реплики на тези лични 

данни. 

            Право да се иска ограничаване на обработването съгласно член 18 от Общия регламент 

за защита на личните данни 

Вие имате право да поискате от нас ограничаване на обработването, когато е налице една от 

следните предпоставки: 

    - правилността на личните данни се оспорва от Вас; 

    - обработването е неправомерно и Вие вместо за изтриване настоявате да се ограничи 

използването на личните данни; 

    - администраторът вече няма нужда от личните Ви данни с цел тяхната обработка, обаче 

субектът на данни се нуждае от тях за предявяване, упражняване и защита на правни претенции; 

    - Вие сте направили възражение срещу обработването на данни съгласно член 21 алинея 1 от 

Регламента, докато още не е изяснено, дали основателните причини на администратора имат 

преимущество пред причините на засегнатото лице. 

     Право на преносимостта на данни съгласно член 20 от Общия регламент за защита на 

личните данни 



 

 

  

    - Вие имате право да получите засягащите Ви лични данни, които сте ни предоставили, в 

структуриран, удобен и  подходящ за машинен прочит формат, както и да имате право, да 

предадете тези данни на друг администратор, без ние да възразяваме срещу това, ако 

     - обработката на данни се основава на съгласието Ви съгласно член 6 алинея 1 буква a) или 

член 9 алинея 2 буква a) или на договор съгласно член 6 алинея 1 буква б) от Регламента и 

    - обработката на данни се извършва с помощта на автоматизирани технологии. 

При упражняването Ви на правото за преносимост на данните Вие имате право да настоявате, 

личните Ви данни да бъдат препратени непосредствено от нас към друг администратор на лични 

данни, доколкото това е технически реализуемо. 

        Право на възражение съгласно член 21 от Общия регламент за защита на личните данни 

В съответствие с предпоставките на член 21 алинея 1 от Регламента срещу обработването на 

данни може да се повдигне възражение по причини, породени от особена ситуация, възникнала 

за Вас. 

Споменатото по-горе общо право на възражение се отнася за всички цели за обработването на 

данни, описани в тези разпоредби за защита на данните, които се обработват въз основа на член 

6 алинея 1 буква е) от Регламента. 

 

 

 

 

 

 


