
 Информация за обработка на 
лични данни 

 

 Предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данни в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г., 

раздел 2, чл. 13 

 

 
Документът е разработен в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на 
Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни 
и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (OB, L 119/1 от 4 май 2016 

г.) (Регламента), специално за обработването на лични данни в рамките на Националния статистически 
институт и е приложим само за това обработване.  
 
 Съгласно чл. 13, параграф 1, буква „а“ от Регламента:  

Идентификация на администратор на лични данни  
 
Национален статистически институт 
ул. „П. Волов“ № 2, София, 1038, България 
тел. (02) 9857 111, ел. поща: info@nsi.bg, уебсайт: https://nsi.bg 
 
 Съгласно чл.13, параграф 1, буква „б“ от Регламента:  

Координати за връзка с длъжностно лице по защита на данните  
Адрес: ул. „П. Волов“ № 2, София, 1038, България, тел.: 02 9857 163, ел. поща: gdpr@nsi.bg 
 

 
 
 Съгласно чл. 13, параграф 1, буква „в“ от Регламента: 

Цел и правно основание за обработка на личните данни 
 

Обработвани лични данни 
 
 Във връзка със заявено участие в преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г. 
Националният статистически институт (НСИ) обработва следните лични данни на кандидатите за участници: 

 Три имена, постоянен адрес, ЕГН, информация за лична карта (вкл. номер, дата на издаване 
и откъде е издадена); 

 Телефон, електронна поща; 

 Автобиография, образователна степен, копие от диплома за завършено образование; 

 Информация относно липсата на присъди за престъпление от общ характер; 

 Информация относно липсата на мерки за поставяне под запрещение;  

 Банкова сметка,  

 Снимка - цветна, дигитална (портретна, за документи) и/или снимка от Регистър „Български 
документи за самоличност“ при МВР, при изразено съгласие от кандидата. 

 
Цел на обработването 
 Оценка, подбор и евентуално сключване на договор с одобрените кандидати за участие в преброяването 
на населението и жилищния фонд през 2021 година. 
 

Правно основание 
 Съгласие от страна на кандидатите за участие в преброяването на населението и жилищния фонд през 
2021 година. Съгласно чл. 6, параграф 1, буква „а“ на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 
Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни 
и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (OB, L 119/1 от 4 май 2016 
г.) 

 
 Съгласно чл. 13, параграф 1, буква „г“ от Регламента:  

Обработване въз основа на легитимните интереси на администратора 
 
Информация относно законните интереси, преследвани от администратора 

Набиране на кандидати за участници като: контрольори, преброители и придружители в преброяването 
на населението и жилищния фонд през 2021 г. съгласно Закона за преброяване на населението и жилищния 
фонд в Република Българя през 2021 година. 
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 Съгласно чл. 13, параграф 1, буква „д“ от Регламента:  

Информация относно получателите или категориите получатели на лични 
данни 

Достъп до личните данни на кандидатите имат: членовете на съответната общинска преброителна 
комисия; респективно отговорното териториално статистическо бюро (ТСБ) и/или отговорният за региона отдел 
„Статистически изследвания“ на териториално статистическо бюро на НСИ и/или Централно управление на 
НСИ.  

 
 Съгласно чл. 13, параграф 1, буква „е“ от Регламента:  

Предаване на лични данни на трета страна или международна организация 
извън ЕС 

Данните не се предават на трета страна или международна организация извън ЕС. 

 
 Съгласно чл. 13, параграф 2, буква „а“ от Регламента: 

Срок за съхранение 

Личните данни на кандидатите се съхраняват до сключване на договор с одобрените кандидати за 
участие в преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г., но не и след определената дата в 
Програмата на преброяването - 15.02.2021 година. 

 
 
 Съгласно чл. 13, параграф 2, буква „б“ от Регламента: 

Информация за правата Ви, свързани с обработката на лични данни 
Право Осно-

вание 
Описание 

Право на достъп Чл. 15 Право на потвърждение за обработка и достъп до Вашите лични данни 

Право на коригиране Чл. 16 Да коригирате неточни или непълни лични данни  

Право на изтриване Чл. 17 Да поискате изтриване на Вашите лични данни 

Право на 
ограничаване на 
обработването 

Чл. 18 Да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни 

Задължение за 
уведомяване  

Чл. 19 Да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие, свързано с 
коригиране, изтриване или ограничаване на обработването 

Право на възражение Чл. 21 Да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни: 
За изпълнението на задача от обществен интерес или на базата на 
официални правомощия, или за целите на легитимните интереси, 
включително профилиране 
Обработване за целите на директния маркетинг 
Обработване за целите на научни или исторически изследвания или за 
статистически цели 

Право на отказ от 
автоматизирана 
обработка  

Чл. 22 Имате право да откажете да бъдете обект на решение, основаващо се 
единствено и само на автоматизирано обработване, включително 
профилиране, което поражда правни последствия за Вас или Ви касае 
значително 

Право на преносимост Чл. 20 Имате право да получите личните данни 

Право на жалба и 
ефективна съдебна 
защита 

Чл. 
77, 78 
и 79 

Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни 
(КЗЛД) при нарушения на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. и 
право на ефективна защита срещу КЗЛД, администратор или обработващ 
Вашите лични данни  

Право на обезщетение  Чл. 82 Имате право на обезщетение за материални или нематериални вреди, 
претърпени вследствие на нарушение на Регламент (ЕС) № 2016/679 

   

Как да упражните правата си 

НСИ Длъжностно лице по защита на данните 

Адрес:  ул. „П. Волов“ № 2 
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гр./с. София, 1038, България 

тел: Тел.: 02 9857 163 

e-mail: gdpr@nsi.bg 

 
 Съгласно чл. 13, параграф 2, буква „г“: 

Право на жалба до надзорен орган 
В случай че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни, извършвана от нас, 

или относно начина, по който сме разгледали Ваша жалба, имате право да подадете жалба към длъжностното 

лице за защита на данните на тел: 02 9857 163 и ел. поща: gdpr@nsi.bg и/или Комисията за защита на личните 

данни, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, https://www.cpdp.bg  

 
 Съгласно чл. 13, параграф 2, буква „д“ от Регламента: 

Информация относно предоставянето на личните данни 
 

Предоставянето на описаната информация, която може да представлява и/или съдържа лични данни, е 
задължително условие за участието в процедурата по подбор на кандидатите за участници като: контрольори, 
преброители и придружители в преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г. съгласно Закона 
за преброяване на населението и жилищния фонд в Република Българя през 2021 година. 

В случай че решите да откажете и/или да не предоставите описаната информация съгласно 
изискванията, то Вашето заявление няма да бъде разгледано. 
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 Съгласие за обработване на лични данни на субект на данни в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. раздел 2, чл. 6, параграф 1, буква а)  
 

 

 

 


