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ПОЛИТИКА
ЗА КОНТРОЛ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО
В ДГ № 36 „ПЕПЕРУДА“ – гр. София
1. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1 Този документ съдържа общите правила в случаите на събиране на лични данни
чрез видеонаблюдение, които се прилагат в ДГ№ 36 "Пеперуда" София - администратор
на лични данни по смисъла на Регламент 2016/679 за защита на личните данни.
1.2 ДГ№ 36 "Пеперуда" София, приема много сериозно правото на лично
пространство на своите служители както и на децата записани в детското заведение и на
техните родители/настойници. Настоящата Политика за контрол на видеонаблюдение е
създадена, за да определи приемливите граници на използване и управление на системата
за видеонаблюдение и образите от нея. Тя има за цел да гарантира, че ДГ 36 "Пеперуда"
София изпълнява всички относими закони свързани със защитата на личните данни.
2. ОТГОВОРНОСТ ЗА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
2.1 Системите за видеонаблюдение на ДГ№ 36 "Пеперуда" София работят под
ръководството на екип на фирма „Крафт Трейдинг“ . Този екип е отговорен за основното
опериране със системата и осигурява спазване на условията на тази Политика и
съответните закони.
3. ЦЕЛИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
3.1 В ДГ № 36 "Пеперуда" София са поставени системи за видеонаблюдение с цел:
(1) осъществяване на контрол върху трудовата дисциплина, включително спазване на
поведение и норми на поведение, отговарящи на заеманите длъжности от служителите;
(2) подобряване атмосферата на доверие между персонала на деткото заведение от една
страна и родителите/настойниците на посещаващите го деца;
(3) сигурност на служителите и на децата посещаващи детското заведение от
злонамерени действия, включително и опазване на материалната база на детското
заведение.
4. РАЗПОЛАГАНЕ И РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
4.1 ДГ 36 "Пеперуда" София признава необходимостта от намирането на баланс
между правото на лично пространство от една страна и необходимостта да бъде
осигурена сигурност и безопасност на служителите и децата на територията на детското
заведение.
4.2 В ДГ 36 "Пеперуда" София няма да бъде изпозлвана апаратура за
видеонаблюдение в пространства за лични нужди като тоалетни, стаи за почивка или
съблекални, включително и в спалните помещения на децата.
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4.3 Екипът по подръжка на видеонаблюдението отговаря за редованта проверка на
системите за наблюдение за да се гарантира, че системите за видеонаблюдение работят
правилно и събират изображения с необходимите характеристика, така че да се обезпечи
изпълнение на целите на ситемите. Като част от тези проверки екипът ни също така следи
използването на камерите да бъде само съгласно тяхното предназначение.
5. ДОСТЪП ДО ИЗОБРАЖЕНИЯТА ОТ КАМЕРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ.
5.1 Само оторизираният персонал има разрешение да оперира със системата за
видеонаблюдение и да преглежда изображенията от нея .
5.2 ДГ№ 36 "Пеперуда" София разрешава достъп до следните групи:
5.2.1 Служител на “Крафт Трейдинг“– с цел техническата подръжка на
системите
5.2.2 Директор на ДГ 36 "Пеперуда" София - при нарушения на трудовата
дисциплина или при сигнал за възможни престъпления извършени на територията на
детското заведение.
5.2.3 Полицията и правоприлагащи органи – при отправено искане по
съответния законов ред
5.3 Достъпът на лица от т.5.2.1 е постоянен, а от 5.2.2 е на случаен принцип – при
наличиенто на предпоставки. Достъпът на лица от 5.2.3 трябва да бъде оторизиран от
Директора на детското заведение след известяване на Длъжностно лице по защита на
данните (ДЛЗД).
5.4 В ограничени случаи изображенията могат да бъдат показани на трети лица
(такива като родители/настойници на деца посещаващи детското заведение, както и на
лица заснети на изображенията, като за достъп до информацията следва да бъде подадено
съответното искане до директора ДГ№ 36 "Пеперуда" София и съгласувано с ДЛЗД.
6. УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
6.1 ДГ № 36 "Пеперуда"- София ще постави уведомления за видеонаблюдение
според изискванията на закона на всеки вход на деското заведение.
6.2 Отговорният за видеонаблюдението екип трябва да се увери, че уведомленията
отговарят на изискванията на местното законодателство във връзка със: съдържание на
уведомлението; мястото на поставянето му, включване и на посочени данни за връзка
за повече информация.
7.МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ
7.1 ДГ№ 36 "Пеперуда" -София ще придприеме всички основателни и приложими
мерки, за да осигури защитата на системата за видеонаблюдение и данните от нея от
неупълномощена или незаконна обработка, както и срещу случайна загуба, повреда или
унищожаване.
8. ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
8.1 Като основно правило, с изключение на посоченото по точка 8.2, записаните
видеоизображения и звук ще бъдат запазвани за не повече от 7 дни от датата на
записването им. В края на разрешения срок видеозаписите и изображенията ще бъдат
трайно изтривани.
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8.2 При наличие на причина, видеозаписите и изображенията свързани с конкретен
инцидент или поредица от инциденти могат да бъдат копирани и съхранявани за срок
превишаващ стандартния период на съхранение. По-дългото запазване се разрешава
само когато информацията е необходима като доказателство при вътрешни проучвания,
криминални разследвания, установяване, упражняване или защита на правни претенции
или се изисква или позволява в други уредени от закона случаи.
8.3 В случаите на предходната точка, когато повече не съществува основание за понататъшното им съхраняване, всички изображения и техни копия трябва да бъдат трайно
изтрити и доказано унищожени . Това се отнася и за всякакви хартиени копия на снимки,
ако такива са направени.
9. ИНДИВИДУАЛНИ ИСКАНИЯ ЗА ДОСТЪП
9.1 Физическите лица, включително и служители на ДГ №36 "Пеперуда" София
имат право на достъп до лични данни, които администратора има за тях. При определени
обстоятелства, физическите лица имат право да поискат изтриване на техните лични
данни. Това включва и изображения от видеонаблюдението.
9.2 По искания отправени до ДГ№ 36 "Пеперуда" София за достъп до системата за
видеонаблюдение или за изтриване на данни, администратора се произнася след
съгласуване с ДЛЗД по всеки отделен случай съгласно вътрешните правила и политиката
за защита на лични данни приети от детското заведение.
10. ЖАЛБИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОПЕРИРАНЕТО СЪС СИСТЕМА ЗА
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
10.1 Жалбите касаещи системата за видеонаблюдение и оперирането с нея, трябва
да бъдат отнасяни за разрешаване чрез администратора на лични данни към ДЛЗД,
съответно до КЗЛД.

Всякаква информация във връзка със защитата на личните данни, субектите могат
да получат, като се обърнат към Длъжностно лице по защита на данните адв. Христин
Конов 0888559992/0884666764; адв. Калин Кръстанов 0884616060, адрес на кантора: гр.
София, ул. Бузлуджа № 27, имейл адрес h_konov@abv.bg / kalin_krastanov@abv.bg
За контакти с Комисията за защита на личните данни: гр.София 1592 , бул.
„Проф. Цветан Лазаров” 2 www.cpdp.bg

Настоящата Политика за контрол на видеонаблюдението е утвърдена със
Заповед № 1493-343/ 08.09.2020г. на Директора на ДГ № 36 "Пеперуда" София

