
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ в „ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ЯЗОВИРИ”/ДПСУЯ/ 

 

 

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА 

ЯЗОВИРИ”/ДПСУЯ/ е юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския 

закон и е образувано с §10 от Закон за изменение и допълнение на Закона за водите 

(ЗИДЗВ), обнародван в ДВ бр.55/03.07.2018 г. ДПУСЯ е със седалище София. 

Предприятието не е търговско дружество и не формира и не разпределя печалба. 

Основен предмет на дейност на ДПУСЯ е комплексно управление на язовири - публична 

и частна държавна собственост. ДПУСЯ осъществява и други дейности, които 

осигуряват или допълват основния предмет на дейност. 

 

Настоящата Политика за защита на лични данни има за цел да информира субектите на 

лични данни как и какви лични данни се събират и обработват от ДПУСЯ, в качеството 

му на администратор на лични данни, с какви цели се събират данните, какви са 

правата на субектите на лични данни и как законът ги защитава.  

 

„лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо 

лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); 

физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде 

идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, 

идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по 

един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, 

психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на 

това физическо лице; 

 

„обработване на лични данни" означава всяка операция или съвкупност от 

операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или 

други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, 

адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез 

предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, 

подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване; 

 

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ  С АДМИНИСТРАТОРА 

 

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА 

ЯЗОВИРИ”/ДПСУЯ/, ЕИК 205756975, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, р-н Средец, ул. „Княз Александър I” №12, представлявано от ЦАКО  

МИХАЙЛОВ  БЪНЧЕВ, ЕГН 5604253060 – изпълнителен директор, e-mail за контакт: 

office@dpusia.bg; 

 

 

ДАННИ ЗА ДЛЗД 

Длъжностно лице по защита на личните данни: Ивайло Леонидов Крумов, адрес: гр. 

София 1000, р-н Средец, ул. Княз Александър I No 12, email: 

ivaylo_krumov@dpusia.bg, тел.: 0879 413 241 

 

 

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ 

 

ДПУСЯ събира и обработва някои категории лични данни при: извършване на подбор 

на работници/служители, наемане на лица по трудови и/или граждански 

правоотношения, възлагане на обществени поръчки, видеонаблюдение с цел 

предотвратяване и разкриване на нарушения на закона, за което видеонаблюдение,  

субектите на лични данни са уведомени чрез информационни табели в сградите на 

предприятието(когато е приложимо). ДПУСЯ обработва лични данни само по 

законоустановени причини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин лични 

данни.  
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Обработваме следните лични данни за лицата за постигане на следните цели: 

Данни за работници/служители: идентификационни данни като три имена, ЕГН, данни 

от документ за самоличност, адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес за 

кореспонденция, постоянен адрес, образование, трудов стаж се обработват с цел 

назначаване на лицата на трудови правоотношения в предприятието и изпълнение на 

задълженията на администратора, предвидени съгласно трудовото, социалното, 

счетоводното законодателство и др. 

 

Идентификационни данни като имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, 

постоянен адрес и адрес за кореспонденция, са необходими за удостоверяване на 

самоличността на субекти на лични данни при встъпване в договорни отношения с 

оглед възлагане на изпълнение по граждански договори и/или възлагане на 

обществени поръчки и изготвяне на необходимите документи в тази връзка. 

 

ДПУСЯ НЕ събира лични данни, разкриващи расов или етнически произход, 

политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в 

синдикални организации, както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалния 

живот или до човешкия геном. 

 

Когато ДПУСЯ получи запитване от лице – субект на данни, ще ползваме 

предоставените от него данни за контакт, за да се свържем и да му предоставим 

информацията или съдействието, от което той се нуждае. 

 

 

КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 

 

Предоставените лични данни се обработват както с автоматични средства, така и 

ръчно, и са защитени чрез подходящи мерки за сигурност, като се вземат предвид 

достиженията на техническия прогрес, разходите по изпълнението, както и естеството, 

обхвата, контекста и целта на обработката. ДПУСЯ въвежда подходящи 

административни, технически, кадрови и физически мерки, за да опази личните данни, 

с които разполага, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване или 

модифициране. 

 

 

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ 

 

ДПУСЯ предприема мерки за защита на личните данни, които се обработват от 

случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. 

Разработени са правила, предназначени да предпазят личните данни от загуба, 

злоупотреба и неправомерно разкриване и определящи мерки и средства за 

информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита 

и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията, 

включително чрез предприемане на широк кръг от технически и организационни 

мерки, подходящи и необходими за защита на личните данни,  

 

Личните данни са достъпни само за оторизирани лица, които имат нужда от достъп, за 

да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите и изпълнение на 

предмета на дейност на ДПУСЯ, които са преминали съответното обучение и са 

задължени да третират информацията като конфиденциална при спазване принципите 

на законосъобразност, добросъвестност, поверителност и точност.  

 

Не предоставяме лични данни на трети страни без законово или договорно основание, 

не ги продаваме и не ги разпространяваме. 

 

 

КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 

 

Дружеството дава достъп до Вашите лични данни на следните категории получатели, 

намиращи се в рамките на Европейския съюз. 

 



a) Трети лица доставчици на услуги, на които са възложени дейности по обработването 

и които са надлежно назначени за обработващи лични данни, когато това се изисква от 

действащото законодателство, доставчици на спомагателни за или поддържащи 

услугите на ДПУСЯ услуги и в този контекст лица, предоставящи IT услуги, експерти, 

консултанти, адвокати; 

 

б) Свързани лица в качеството им на администратори или обработващи лични данни; 

 

в) Компетентни органи с оглед спазване на приложимото законодателство. 

 

 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

Имате право във всеки един момент: 

 

 да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и да 

поискате копие от вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до 

събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.  

 да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от 

следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са 

били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е 

незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и 

оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел 

спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, 

което се прилага спрямо администратора.  

Може да ви бъде отказано да заличим личните ви данни по следните причини: 

упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за 

спазване на правно задължение от ДПУСЯ или за изпълнението на задача от обществен 

интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на 

ДПУСЯ; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.  

 да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или 

допълнени, ако са непълни. 

 да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни, ако това е 

приложимо и е налице основание за това; 

 да поискате да получите личните данни, които ви засягат и които сте 

предоставили на ДПУСЯ, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно 

четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, 

когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и 

обработването се извършва по автоматизиран начин 

 да направите пред длъжностното лице по защита на данните възражение срещу 

такова обработване на вашите лични данни, ако са налице основания за това. 

 

Можете да изпратите искането си на електронна поща office@dpusia.bg. В искането си, 

моля, включете адрес на електронна поща, име, адрес и телефонен номер и посочете 

ясно каква информация желаете да получите, промените, актуализирате, скриете или 

изтриете. 

 

За да имаме възможност да ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите 

точна информация за вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при 

упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, с оглед 

идентифициране на самоличността ви и за да изпълним искането ви. 

 

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или 

прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем: 

1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне 

на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или 

2. да откажем да предприеме действия по искането. 

 

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от 

получаването му. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, 

като се взема предвид сложността и броя на исканията. 
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СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

Ние ще съхраняваме вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на 

целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Политика за 

поверителност или в предвидените срокове съгласно действащото законодателство. 

 

В края на периода на запазване, вашите лични данни ще бъдат или заличени, или 

анонимизирани. 

 

АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ РЕШЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

ПРОФИЛИРАНЕ 

В ДПУСЯ не се извършва профилиране и автоматизираното вземане на решения въз 

основа на събраните лични данни. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

 

ДПУСЯ си запазва правота да изменя или актуализира настоящата Политика за 

поверителност включително, но не само, при промени в приложимото законодателство 

и разяснения, указания, решения, становища и разпореждания, свързани с 

действащото законодателство. Всички промени в тази Политика за поверителност ще 

бъдат публикувани на сайта на ДПУСЯ за информация на субектите на лични данни. 

 

 

НАДЗОРЕН ОРГАН 

 

За упражняване на вашите права, както и за въпроси, свързани със защита на личните 

ви данни, можете да се свържете с надзорния орган - Комисията за защита на личните 

данни, както следва: 

Адрес: София 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2 

Тел. +359 2 915 3519 Fax +359 2 915 3525 

Email: kzld@cpdp.bg 

Уебсайт: http://www.cpdp.bg/ 

 

 

 

КОНТАКТИ 

 

Ако имате въпроси във връзка с настоящата Политика за защита на личните данни, 

моля да се свържете се с нас на следния имейл адрес:  office@dpusia.bg 
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