ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА
ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА НА ОБЩИНАТА http://www.satovcha.bg
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)
Настоящата Политика за поверителност („Политика/та“) на община Сатовча Администратор на лични данни по сисъла на ОРЗД, е изготвена с цел да информира
относно всички въпроси, свързани със защитата на личните данни, събирани,
обработвани и съхранявани от общината в процеса на ползване на уебсайта
http://www.satovcha.bg и поредените от това взаимоотношения с физическите лицаползватели/посетители на сайта, които се явяват субекти на данни по смисъла на ОРЗД.

I.Обхват
Настоящата Политика се прилага относно данните на всеки един посетител на Нашия
уебсайт: http://www.satovcha.bg ( „уебсайт/а/ът“), независимо от своето граждансто
или адрес.

II. Каква информация събираме за Вас на уебсайта?
В процеса на взаимоотношенията ни в резултат от ползването на уебсайта, Ние
събираме и обработваме различни видове технически данни за Вас. Тези данни не Ви
идентифицират лично. Такива данни са например IP адрес, използван за свързване на
компютъра Ви с интернет; информацията от браузъра/уебсайта, който сте посетили
преди да посетите уебсайта ни; или уебсайта, към който отивате, когато напускате
Нашия уебсайт; тип и версия на браузъра Ви; тип и версия на разширения на браузъра
(browser plug-in); данни за достъп (log-in information); операционна система; тип
устройство, както и марка на компютърно/мобилно устройство и др.под. Също така
може да запазим информация за страниците на уебсайта ни, които посещавате, и колко
време прекарвате на всяка страница.
Тези данни, на следващо място, могат да бъдат събирани и обработвани от Наше име от
"бисквитки" на трети лица. Ние също може да използваме "бисквитки" на уебайта ни.
„Бисквитките“ са малки парчета/части от информация, написани на твърд диск от
Нашия уебсървър. Много интернет браузъри автоматично са настроени да приемат

„бисквитки“. Можете да промените настройките на браузъра, за да отхвърлите
"бисквитките" или да Ви уведомяваме, когато ще бъде поставена "бисквитка" на
компютъра Ви. Отхвърлянето на "бисквитките" при използването на уебсайта обаче
може да доведе до неправилна работа на определени части от уебсайта или не толкова
ефективна, колкото, ако са разрешени те.
Всеки път, когато посещавате уебсайта, автоматично събираме и следните данни: данни
за Вашите посещения, като напр. URL; информация за активности, извършени чрез и от
уебсайта (включително дата и час); информация, която сте преглеждали или търсили
(включително най-посещаваното съдържание и категории); време за отговор на
страницата; грешки при зареждането й; продължителност на посещението на
определени страници, включително средна продължителност на времето прекарано на
определени страници, преглеждайки конкретно съдържание; информация за активности
на страницата (като напр. преглед, кликване, преместване на курсора); методи,
използвани за разглеждане на страницата; данни за поведението на потребителя, това
включва информацията, предоставена от Вас при регистрация на уебсайта, при
ползване на услуга/функционалност на уебсайта, при попълване на някакъв формуляр,
коментар или друга Ваша активност на уебсайта; участие в или отговор на въпрос/и;
както и когато съобщавате за проблем с уебсайта и др.под.
В някои случаи информацията, която ни предоставяте може да включва и име, адрес за
кореспонденция, имейл адрес, телефонен номер, снимка, възраст – видът и обемът на
информацията зависи от конкретния случай, а предоставянето й зависи единствено от
Вашето желание да ни я предоставите. Но моля имайте предвид, че има случаи, в които
без да Ни предоставите определени данни не можем да Ви предоставим поискана от
Вас услуга, която не може да бъде изпълнена без достъп до тези данни. Следователно,
ако откажете предоставянето на конкретни данни за изпълнението на определена
услуга, няма да можем да Ви предоставим съответната услуга и това няма да се
счита за неизпълнение на Наше задължение спрямо Вас.
На следващо място, моля имайте предвид, че събираме и обработваме
„чувствителни“ лични данни, свързани с Вас, като напр. религиозна или етническа
принадлежност, политически възгледи, здравословно състояние и др.под. Когато, по
Ваше желание и без Наше искане, ползвайки уебсайта, доброволно сте ни предоставили
такава информация, например чрез коментар на уебсайта. Ние ще изтрием тази
информация като ненужна, когато установим/преценим, че обработването й не ни е
необходимо за целите на обработването, вкл. за изпълнението на законово задължение,
което се прилага спрямо Нас.
III. На какво правно основание и как обработваме Вашите данни
Обработваме Вашите данни с цел ефективното използване от Ваша страна на уебсайта
ни, за да гарантираме, че съдържанието му е представено по най-удобния, лесен и
достъпен за Вас и за Вашето устройство начин. На следващо място, за да подобряваме
уебсайта, включително неговата функционалност, с оглед Вашето удобство и комфорт
при използването му; за да представяме на уебсайта съдържание, което може да бъде от

по-голям интерес за Вас; за отстраняването на неизправности и технически проблеми в
хода на работа с уебсайта; за анализ, изследвания, статистически цели и проучвания; и
като част от Нашите усилия да поддържаме безопасен и сигурен уебсайта.
 Съдържанието на настоящата Политика е публикувано на уебсайта
ни с цел информиране относно всички въпроси, свързани с
обработката на лични данни при ползването на уебсайта ни. С
посещението си на уебсайта се приема, че сте се запознали с нея,
уведомени сте и сте наясно с нейното съдържание. По този начин (с
посещението си) се приема, че сте съгласни данните Ви да бъдат
събирани и обработвани от Нас за целите на администрирането на
уебсайта, тъй като без обработката на тези данни е невъзможно
осъществяването на тази дейност.
IV. На кого разкриваме Вашите лични данни
По правило, Ние не продаваме или разпространяваме, по какъвто и да било начин,
Ваши данни на трета страна без Вашето изрично съгласие.
Вашите данни могат да бъдат разкривани на:
(а) доставчици, които ни предоставят административни и/или технически услуги за
осигуряване на IT поддръжка и сигурност на уебсайта, които ни помагат да
подобряваме и оптимизираме уебсайта.
(б) други администрации в рамките на териториалния обхват на община Сатовча или
други органи на местната власт или публични органи, ако това се изисква от
приложимото законодателство или е необходимо във връзка с упражняването на Наши
права или защита на Наши легитимни интереси;
При избор на доставчици на услуги изискаме тези лица да поддържат адекватни
технически и организационни мерки за защита на данните и да обработват личните
данни само съобразно инструкциите ни.
По правило, Ние не предаваме/трансферираме на трети страни (извън Европейския
съюз ("ЕС") и Европейското икономическо пространство ("ЕИП")) Ваши лични данни.
Информацията обаче, събрана чрез "бисквитки", обикновено се осигурява от център за
данни, който е най-близо до мястото, от където се генерира трафикът. Това означава, че
такава информация може да се управлява от сървъри, разположени в ЕИП и може да
бъде предавана извън ЕИП. В случаите, когато може да ни се наложи да прехвърлим
личните Ви данни извън страната, в която се намирате (включително в страни извън ЕС
и ЕИП), за целите, изложени в настоящата Политика, при прехвърлянето на данните
Ви, ние ще предприемем всички необходими мерки за сигурност и за спазването на
изискванията на приложимите закони.
VI. Срок на съхранение на личните Ви данни

Ние обработваме и съхраняваме събраната за Вас информация само доколкото това е
необходимо за изпълнение на целите на обработването, за които е била събрана тя, след
което нейното използване ще бъде преустановено, като последната ще бъде изтрита и
унищожена. Съхраняваме събраната за Вас информация за по-дълъг период от
необходимото за целите на обработването, само когато имаме нормативно задължение
за това.
VII. Сигурност на данните
За опазването на личните Ви данни и гарантирането на тяхната сигурност Ние
използваме широк набор от мерки, включително мярката ограничаване на достъпа до
данните в изпълнение на принципа „само ако се налага и доколкото се налага да се
знаят”. Прилагаме строги правила за сигурност, които целят да защитят личните Ви
данни и да предотвратят неоторизиран достъп до тях. С оглед на това в рамките на
Нашата аминистрация, при спазване на принципа „необходимост да се знае“, всеки
служител има оторизиран достъп до личните данни. Членовете на Нашия екип боравят
с данните, съобразно своите правомощия и основни отговорности, съгласно
длъжностната си характеристика и съобразно с Нашите инструкции. Тези служители
имат задължение за поверителност по отношение на личните Ви данни. Предприети са
и необходимите технически мерки във връзка със сигурността на данните.
Моля имайте предвид обаче, че Ние ще направим всичко зависещо от Нас, за
да защитим личните Ви данни, но предаването на данни през интернет пространството
не е напълно защитено и винаги съществува риск от неоторизиран достъп до тях, всяко
предаване на данни представлява риск.
На следващо място, моля, да имате предвид, че отговорността относно
конфиденциалността на всички средства за удостоверяване на достъп до уебсайта,
които използвате, като напр. вход в профи и парола, е Ваша. Ние не носим отговорност
за неразрешен достъп на трети лица до такава информация. Ако имате профил в
уебсайта, Ваша отговорност е да защитите информацията за вход в профила си и
паролата си.
VIII. Връзки към други уебсайтове
Нашият уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове, чието
използване/посещение е предмет на уреждане от други политики за поверителност за
тези уебсайтове. Ако посетите някой от тези уебсайтове, трябва да прегледате техните
политики за защита на данните. Настоящата Политика не важи за използването на
други уебсайтове. Ние не можем да упражняваме контрол над тях и не носим
отговорност за използването им или за практиките на събиране и обработване на данни
от други уебсайтове.
IX. „Бисквитки“ и социални мрежи

Уебсайтът ни използва "бисквитки", за да Ви отличи от другите потребители на
уебсайта. Това ни помага да Ви осигурим приятно разглеждане на уебсайта, а също и
ни позволява да подобряваме уебсайта. Обработването се основава на Вашето съгласие,
изразено чрез клик върху прозорец в уебсайта или чрез настройките на Вашия браузър.
Уебсайтът ни може да включва и функционалности за социални медии и мрежи, като
напр. бутон за Facebook, LinkedIn, Jobs.bg или Youtube. Тези функционалности могат да
събират информация за Вас, като напр. IP адрес и уебсайтове, които посещавате, също
и да активират "бисквитка", за да настроят правилно функционалността си.
Обработването на информация чрез взаимодействието с тези функционалности се
урежда по правилата на политиката за поверителност на Администратора, който
предоставя функционалността.
X. Вашите права
Всеки посетител на уебсайта може да поиска информация от Нас - дали свързани с него
лични данни се обработват от Нас и какви лични данни се обработват (право на
информация), да поиска копие от личните данни (право на достъп) или да поиска те да
бъдат коригирани. Имате право да поискате да изтрием данните или да поискате да
предоставим Вашите данни на други лица. Имате право да възразите срещу
обработването на личните Ви данни. Имате право да ограничите обработването на
личните Ви данни. Имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган КЗЛД.
Ние, в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на ОРЗД и в
съответствие с изискванията на приложимото законодателство (национално и
европейско) , сме длъжни да съдействане при упражняването на Вашите права, като за
целта можете да се свържете с Нас на посочените в уебсайта ни контакти за връзка.

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

