
 

З А П О В Е Д  

№ 679 / 08.09.2020г. 

На основание: чл. 258, ал.1, чл. 259 от закона за предучилищното и училищното образование, чл.31 от 

Наредба № 15/22.07.2019г. . за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент, новият Общ регламент на 

Европейския съюз (ЕС) относно защитата на данните (GDPR), Протокол №17/ 01.09.2020г. от Общо Събрание 

I. УТВЪРЖДАВАМ 

 

АКТИАЛИЗАЦИЯ на ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 
ЗА МЕРКИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

за учебната 2020/2021 год. 

 

II. НАРЕЖДАМ 
 

1. В текстовете на училищния документ и приложенията към него, утвърден със заповед №217/ 

16.01.2019г. на директора на ПГТМД, навсякъде наименованието на училището 

„ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И МОДЕН ДИЗАЙН/ ПГТМД“ да се  замени с  

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ДИЗАЙН „Елисавета Вазова“   

2. Текстовете в останалата част на    училищния документ не се променят. 

3. Актуализацията на ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МЕРКИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА 

ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ в  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по 

ДИЗАЙН „Елисавета Вазова“  да се представи на Общо събрание на служителите и работниците 

преди началото на уч. 2020/21 г.; хартиен носител на документа се съхранява в кабинета на 

директора в класьор „ Разни“.  

III. ОПРЕДЕЛЯМ 
Радка Иванова Кънчева-ЗДУТД като ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ по  ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ДИЗАЙН „Елисавета Вазова“   –гр. СОФИЯ 

 

Задължения на  лицето по защита на личните данни : 

 

 Да информира и съветва администратора или обработващия лични данни и служителите, които 

извършват обработване, за техните задължения по силата на нормативните актове за защита на личните 

данни; 

 Да наблюдава спазването на вътрешните правилата за защита на личните данни и на 

политиките на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните 

данни, включително възлагането   на отговорности,   повишаването   на осведомеността   и обучението   

на персонала, участващ в операциите по обработване, и съответните одити; 

 При поискване да предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху 

защитата на данните и да наблюдава извършването на оценката; 

 Да си сътрудничи с надзорния орган; 

 Да действа като точка за контакт за надзорния орган по въпроси, свързани с обработването, 

включително предварителната консултация и по целесъобразност да се консултира по всякакви други 

въпроси. 

 

 

Контрола по изпълнение на настоящата заповед е на директора. 

 

    Директор: х 

                                                Даниела Шошова 



 
 

 


