
Политика за поверителност на община Сатовча при използването на 
средства за видео контрол 

 
изготвена на основание   

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 
г. (Общ регламент за защита на данните/ ОРЗД) 

 
 
                1. Дефиниции по смисъла на настоящата Политиката във връзка с 
извършването на видеонаблюдение: 
 

 „обект“ означава сграда/офис/помещение или техническо съоръжение, 
собственост на община Сатовча – Администратор на лични данни по 
смисъла на ОРЗД, в който се осъществява видеонаблюдение;   

 „посетител“ означава физическо лице – субект на данни по смисъла на ОРЗД, 
което посещава обект на Администратора, в който се осъществява 
видеонаблюдение;     

 „лични данни“ означава данните, съдържащи се във видеозаписите и/или 
снимките, създадени в процеса на видеонаблюдение в обектите на 
Администратора;  

 „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, 
извършвана/и с лични данни или набор от лични данни при и по повод 
процеса на видеонаблюдение; 

               2. В процеса на динамично развитие на технологиите все повече се засилва 
ролята на видеонаблюдението в нашето ежедневие поради неговата широка достъпност 
и приложимост. Днес системите за видеонаблюдение се използват и за охрана на 
жилищни комплекси, болници, хотели, офис сгради, магазини и др.под. Във връзка с 
масовото навлизане на видеонаблюдението във всички сфери на живота, все по-
актуален става въпросът за защитата на неприкосновеността на личността и на личния 
живот. Нашата цел е да повишим информираността на посетителите си относно 
правата им при осъществяване на видеонаблюдение, тъй като видеозаписите и 
снимките от средствата за видеонаблюдение съдържат лични данни - чрез тях може да 
бъде идентифицирано дадено физическо лице.     

               3. Чрез информационни табла за използването на технически средства за 
видеонаблюдение и контрол на обектите ни, поставени на видно място, без обаче да се 
уточнява тяхното местоположение, ние Ви информираме за осъществяването на 
видеонаблюдение/видеоконтрол от Наша страна. 

 Моля да имате предвид, че по смисъла на ОРЗД, в случай, че не сте 
възразили изрично срещу настоящото обработване на Вашите 
лични данни, то по този начин се приема, че сте предоставили 
своето съгласие Вашите лични данни да бъдат обработвани от 

Нас чрез техническите средства за видеоконтрол.   



             4. Обработваме личните Ви данни чрез техническите средства за видеоконтрол 
с цел да предотвратим и евентуално да установим извършването на противоправни 
действия в своите обекти. Сигурността и превенцията от действия, които противоречат 
на установения в Република България правен ред, са от изключително значение за Нас - 
за сигурността на Нашите служители и посетители. На следващо място, обработваме 
личните Ви данни чрез техническите средства за видеоконтрол за целите на  
изпълнението на Нашите задължения в качеството ни на Работодател, а именно за да 
следим за спазването на работното време, за спазването на правилника за вътрешния 
трудов ред, трудовата дисциплина и т.н. и евентуално да наложим на съответните лица, 
предвидените в трудовото ни законодателство, дисциплинарни наказания. Обработваме 
личните Ви данни чрез техническите средства за видеоконтрол и за целите на защита на 
Наши легитимни интереси, напр. за да предоставим на компетентните органи 
информация, която ще има значение за определено Наше дело в защита на Наши права. 
Освен това има законово изискване, установено спрямо Нас, така съгласно 
Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) при искане от съд, прокурор или разследващ 
орган да предоставим намиращите се у Нас видеозаписи и/или снимки, които имат 
значение за съответно дело. В тази връзка трети лица, на които можем да разкрием 
Ваши лични данни са съответните компетентни публични органи.  

              5. Съхраняваме видеозаписите и снимките, създадени при осъществяването на 
видеонаблюдение, 18 /осемнадесет/ месеца след датата на заснемането им, като се 
ръководим от предвидения в Закона за частната охранителна дейност срок. След 
изтичане на този срок материалите се унищожават, освен ако са необходими за висящо 
досъдебно или съдебно производство.        

                6. Ние предприемаме всички необходими технически и организационни 
мерки, за да бъдат личните Ви данни в безопасност. Използваме съвременни 
технологии, съчетани с безкомпромисно управление на контролите за сигурност. 
Приоритет за Нас е посетителите и служителите ни да се чувстват в „сигурни ръце“. 
Сигурността на личните Ви данни е от първостепенно значение за Нас.  

               7. Вие, като субект на лични данни, имате право на достъп до отнасящите се до 
Вас видеозаписи и/или снимки. В случаите, когато при осъществяване правото Ви на 
достъп до данните, могат да се разкрият лични данни и за друго лице, Ние имаме 
задължение по силата на ОРЗД да Ви предоставим достъп само до тази част от тях, 
отнасяща се само до Вас. За тази цел използваме технически средства за 
заличаване/маскиране на образите на другите лица, обект на видеонаблюдението. В 
някои случаи обаче (при липса на такава техническа възможност) достъпът до 
видеозаписите се предоставя само със съгласието на всички останали лица, обект на 
видеонаблюдението. А ако няма такова съгласие от тяхна страна, достъп до данните не 
Ви се предоставя, като отказът за даване на достъп в случая не се възприема като 
неизпълнение на Наше задължение, а точно обратното. На следващо място, Вие имате 
право да възразите срещу извършваното видеонаблюдение – да заявите изрично, че не 
желаете да бъдете записван чрез видеокамери.  



             8. При извършването на видеонаблюдение Вие разполагате с целия набор от 
права, предвидени в ОРЗД и подробно описани в Политика на община Сатовча за 
защита на личните данни.    

 При необходимост, с цел прилагането на най-актуалните мерки относно  
защитата на личните данни и с цел спазване на действащото законодателство 
в тази област, Политиката на община Сатовча за защита на личните данни 

може да бъде изменяна/актуализирана, след което новата, променена, 
информация ще бъде публикувана на уебсайта ни. В тази връзка, моля, 

преглеждайте уебсайта периодично, за да бъдете постоянно информирани за 
това как Ние се грижим за сигурността на Вашите личните данни, както и за 

спазването на законовите изисквания в тази област.   
  

   

 


