УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Лични данни на лицата, настанени в студентски общежития
1.

Обща информация
Настоящото уведомление за поверителност („Уведомлението“) има за цел да запознае лицата (студенти, докторанти и специализанти, както и трети лица), настанени в студентските общежития, собственост на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, ЕИК 831917453 („ССО“), с обхвата и целите на дейностите по обработка
на техни лични данни от страна на ССО, както и с техните права, свързани с тази
обработка.
Уведомлението е изготвено на основание чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ
регламент относно защитата на данните или ОРЗД). За да се избегне ненужно
възпроизвеждане на разпоредби на ОРЗД в Уведомлението, в определени случаи,
които не са от първостепенно значение за Вас с оглед на дейностите по обработка
на данни, извършвани от ССО, или основанието за тази обработка, Уведомлението
съдържа единствено препратки към съответните текстове на ОЗРД.
Тук можете да намерите информация за това какви Ваши лични данни събираме,
откъде събираме тези данни, как и с каква цел ги използваме, на кого ги предоставяме, какви са Вашите права като субект на данни, както и как да се свържете с нас
или с надзорния орган по защита на личните данни.

2.

За ССО
Администратор на Вашите лични данни е „Студентски столове и общежития“ ЕАД,
ЕИК 831917453. Можете да се свържете с ССО писмено, по телефон и по имейл,
както следва:
Адрес:

гр. София, п.к. 1700, ж.к. „Студентски град“, бл. 5

Телефон: 02/8681314
Имейл:

office@ssoead.com

По всички въпроси, свързани с обработката на Вашите лични данни можете да се
свържете и с длъжностното лице по защита на данните на ССО на следните адрес,
телефон и/или имейл:
Адрес:

гр. София, п.к. 1700, ж.к. „Студентски град“, бл. 5

Телефон: 02/8167766
Имейл:

dpo@ssoead.com
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3.

Лични данни, които обработваме, цели и правно основание за обработката
ССО обработва описаните по-долу категории лични данни за Вас, с посочените
цели и основание за обработка, както следва:

4.

а.

ССО обработва следните категории данни за Вас за нуждите на изпълнението на договорните си задължения към Вас: имена, ЕГН, дата и
място на раждане, номер на лична карта и дата на издаване, факултетен
номер, специалност, учебно заведение, курс и др. Обработваме тези
данни с цел да Ви идентифицираме като страна по договора за наем,
сключен с Вас, статута Ви на студент, докторант или специализант (в
предвидените случаи), както и да имаме възможност да се свързваме с
Вас (с оглед сключването, изпълнението и прекратяването на договора
за наем).

б.

ССО обработва следните категории данни с оглед изпълнението на
свои законови задължения: имена, ЕГН, номер на лична карта и дата
на издаване, издаващ орган, адрес (в случаите на настаняване на трети
лица в студентските общежития).

в.

С оглед на легитимния си интерес да следи за сигурността в управляваните студентски общежития и столове ССО извършва видеонаблюдение и заснемане на влизащите в общежитията и столовете лица посредством монтирани системи за видеонаблюдение за целите на идентифициране на лицата (в случаите, когато е необходимо това) и от съображения за сигурност и осигуряване на безопасността и спокойствието на
живущите в общежитието и предотвратяването и установяването на
престъпления и други нарушения на обществения ред. При поискване,
записите се предоставят на органите на вътрешния ред.

Източници на личните данни, които обработваме
Личните данни по т. 3, б. „а“, които Ви идентифицират като лице, което има право
да бъде настанено в студентско общежития, ни се предоставят от Министерството
на образованието и науката (МОН). Данните, които не са ни предоставени от МОН,
следва да ни бъдат предоставени от Вас с оглед сключването на договора между
Вас и ССО, тъй като ако не предоставите тези данни, няма да можете да бъдете
настанени в студентско общежитие.
Личните данни по т. 3, б. „б“ е необходимо да бъдат предоставени от Вас с оглед
сключването на договора между Вас и ССО, тъй като ако не предоставите тези
данни, не бихте могли да сключите този договор с нас.

5.

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица
ССО разкрива или може да разкрива лични данни на трети лица единствено на посочените по-долу лица и категории лица.
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5.1. Получатели на лични данни в рамките на ССО
За постигането на целите за обработка на Вашите данни същите се разкриват пред
и обработват от следните лица и категории лица в рамките на ССО:
а.

Управител-домакин на съответното студентско общежитие, в което сте
настанени.

б.

Системен администратор, който поддържа софтуерните системи на
ССО, където се съхраняват данните в електронен формат, и който в процеса на изпълнение на задълженията си може да достъпва тези данни.

в.

Ръководството на ССО.

5.2. Получатели на лични данни извън ССО
ССО може да предоставя личните Ви данни на следните категории получатели извън ССО:
5.2.1. Държавни органи, на които ССО е длъжно да предоставя лични данни по
закон: МВР, органи на местната власт и др.
5.2.2. МОН, БАН, висши училища и други структури в системата на висшето образование, които имат право на достъп до съответната информация съгласно
Закона за висшето образование, Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и актовете по прилагането им.
5.2.3. Обработващи лични данни (лица, които обработват лични данни по възлагане и нареждане на ССО):
а.

Лица, извършващи администрация и/или техническа поддръжка на софтуерни системи, използвани от ССО. На тези категории обработващи не
се предоставят целенасочено лични данни, но е възможно те да осъществяват инцидентен достъп до базите данни на ССО за целите на техническата поддръжка.

б.

Други обработващи лични данни, когато по преценка на ССО, използването на такива лица е необходимо.

5.2.4. Адвокати и адвокатски кантори, когато искаме предоставянето на консултации или с оглед защитата на правата и интересите на ССО при правни претенции на или срещу ССО.
6.

Използване на личните данни
Използваме Вашите лични данни в съответствие с целите, посочени в настоящия
документ. Възможно е в процеса на обработване на лични данни инцидентно да
получим от Вас лични данни, които не са предмет на обработване от нас. Ние не
следим за такива особености и не извършваме какъвто и да е допълнителен анализ
или друга обработка на подобни инцидентно получени от нас лични данни, с които
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разполагаме за Вас, с цел профилирането Ви, извличането на допълнителна информация, категоризирането Ви по някакъв начин или вземането на автоматизирани
решения и др., които да имат правни последици за Вас или да Ви засягат по друг
начин.
7.

Съхраняване и унищожаване на лични данни
Освен ако не е предвиден по-дълъг срок за съхранение на данни от приложимото
законодателство, ССО ще изтрива/унищожава Вашите лични данни след прекратяването на договора за наем, сключен между Вас и ССО, освен в случаите, когато по
преценка на ССО определени лични данни или документи, съдържащи лични
данни, са необходими с оглед установяването или упражняването на права на ССО
срещу Вас или с оглед защитата на ССО срещу ваши претенции срещу ССО или с
оглед изпълнение на законови изисквания. В последния случай ССО ще съхранява
личните Ви данни, съответно документите, съдържащи лични данни, в продължение на минималните срокове, изискуеми от закона, съответно до изтичането на
предвидената в закона давност за упражняването на правата на ССО срещу Вас или
Вашите права срещу ССО.
Записите от извършените видеонаблюдения се съхраняват в срок от 1 месец.

8.

Вашите права във връзка с обработването на Ваши лични данни
Като субект на Вашите лични данни Вие имате редица права, насочени към ССО
като администратор на данните. Описание на тези права и редът за упражняването
им са посочени по-долу в този раздел.
Всички посочени права се упражняват чрез писмено заявление до ССО, отправено
лично от Вас или от изрично упълномощено от Вас лице, освен ако специален закон
предвижда друго. Заявленията се адресират до лицето за контакт с ССО, посочено
в т. 2 по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да
бъде подписано с квалифициран електронен подпис.

8.1. Право на достъп до Вашите лични данни
Вие имате право да получите от ССО информация за това дали ССО обработва
лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до самите данни,
както и до информация за
а.

категориите лични данни, които се обработват,

б.

целите на обработването;

в.

получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат
разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави
или международни организации;
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г.

когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;

д.

съществуването на право да се изиска от администратора коригиране
или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на
лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;

е.

правото на жалба до надзорен орган;

ж. когато личните данни не се събират от Вас, всякаква налична информация за техния източник;
з.

съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително
профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените
от закона случаи.

ССО ще предоставя безплатно копие от Вашите лични данни, които са в процес на
обработване, както и информацията, посочена в предходния абзац в рамките на
един месец от постъпването на Вашето искане. Ако поискате допълнителни копия
от данните, ССО може да наложи разумна такса въз основа на административните
разходи за създаването на допълнителното копие.
8.2. Право на коригиране
Ако смятате, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право
да поискате ССО да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато
обработваните лични данни са непълни, имате право да искате допълването им,
като се имат предвид целите на обработването.
8.3. Право на оттегляне на съгласие
Когато ССО обработва Ваши лични данни въз основа на предоставено от Вас съгласие, Вие можете по всяко време да оттеглите предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Ви ССО ще преустанови дейностите по обработка на личните Ви данни, обработвани въз основа на съгласието Ви, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, ССО може да продължи да
обработва същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от
съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т.
8.5.2.
8.4. Право на възражение срещу обработването
Вие имате право да възразите срещу обработката на Ваши лични данни въз основа
на обществен интерес или въз основа на легитимните интереси на ССО, когато смятате, че във Вашия конкретен случай това обработване е несъвместимо със защитата на Вашите интереси, права и свободи. В такива случаи, ако ССО не докаже, че
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съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи данни, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции,
ССО ще прекрати обработването на тези лични данни.
8.5. Право на изтриване на лични данни
8.5.1. Общо правило. Вие имате правото да поискате от ССО изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, а ССО има задължението
да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое
от посочените по-долу основания:
а.

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

б.

Вие сте оттеглил съгласието си за обработване на данните, когато данните са били обработвани въз основа на Вашето съгласие, и няма друго
правно основание за обработването;

в.

Вие сте възразили срещу обработването съгласно т. 8.4 и ССО няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред
Вашите интереси, права и свободи;

г.

личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

д.

личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение на ССО.

8.5.2. Изключения от правилото. Правото Ви да искате изтриване на личните Ви
данни не се прилага, съответно ССО няма задължение да изтрие данните,
ако обработването на личните данни е необходимо:
а.

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

б.

за спазване на законово задължение на ССО, което изисква обработване,
или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на ССО;

в.

по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в
съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф
3 от ОРЗД;

г.

за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от ОРЗД, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на
целите на това обработване; или

д.

за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
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8.6. Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи имате право да поискате от ССО временно да спре
всяка друга обработка на личните Ви данни с изключение на тяхното съхранение:
а.

когато оспорвате точността на личните Ви данни – за срок, който позволява на ССО да провери точността на личните данни;

б.

когато обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви
данни да бъдат изтрити, а искате вместо това ограничаване на използването им;

в.

когато ССО не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

г.

когато сте възразили срещу обработването съгласно т. 8.4 в очакване на
проверка дали легитимните основания за обработка на ССО имат преимущество пред Вашите интереси.

В изброените случаи ССО може да извършва обработване на съответните лични
данни, различно от тяхното съхранение, единствено с Вашето съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на
правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.
8.7. Право на преносимост на данните
Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на ССО, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене
формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от стана на ССО, когато:
а.

ССО обработва данните въз основа на Вашето съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по
договора, сключен между Вас и ССО; и

б.

обработването се извършва по автоматизиран начин.

За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, Вие имате
право да получите пряко прехвърляне на личните Ви данни от ССО към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.
8.8. Правото на жалба до надзорен орган
Ако смятате, че обработването на Ваши лични данни от страна на ССО нарушава
разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, ОРЗД и
Законна за защита на личните данни, Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното Ви местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
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В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на
личните данни.
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