ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Националният център за информация и документация (НАЦИД) е държавен орган към
министъра на образованието и науката. Центърът е юридическо лице на бюджетна
издръжка със седалище и адрес на управление: гр. София 1125, бул. „Д‐р Г. М. Димитров”
50 и 52А, официална интернет страница: www.nacid.bg. Неговите функции са
регламентирани в Правилника за устройството и дейността на НАЦИД, Закона за
развитието на академичния състав в Република България, Наредбата за държавните
изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на
обучение в чуждестранни висши училища, Наредба за условията и реда за издаване на
удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на
Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия
на територията на друга държава членка, Инструкция № 1 от 15 декември 2017 г. за реда
на водене Регистъра за научната дейност в Република България и
Административнопроцесуалния кодекс.
Центърът осъществява разнообразни дейности:

•

Изпълнява функциите на Национален информационен център за академично
признаване и мобилност по смисъла на чл. IX.2 от Конвенцията за признаване на
квалификациите, отнасящи се до висшето образование в Европейския регион
(Лисабонска конвенция) и е член на Европейските мрежи ENIC/NARIC.

•

Организира процедурата по признаване на придобито висше образование в
чуждестранни висши училища с цел улесняване достъпа до пазара на труда, както и
за други цели, когато заявителят има правен интерес.

•

Издава удостоверения за придобита професионална квалификация по нерегулирани
професии на територията на Република България, необходими за достъп или за
упражняване на регулирани професии на територията на друга държава.

•

Организира и извършва дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на
образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от
институциите в системата на предучилищното, училищното и професионалното
образование и от Министерството на образованието и науката и неговите звена.
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•

Води и поддържа Регистъра за научната дейност в Република България по чл. 7б от
Закона за насърчаване на научните изследвания и координира дейността на
националния регистър с европейската мрежа на научни регистри – ЕУРОКРИС

•

Поддържа информационна база данни на български и английски език, съдържаща
Списъка на регулираните професии в Република България и условията за достъп и
упражняването им, като и информация за регулираните професии в държавите
членки на Европейския съюз.

•

Изпълнява функциите на помощен център по смисъла на чл. 57б от Директива
2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на
професионалните квалификации съгласно Закона за признаване на професионални
квалификации.

•

Осигурява библиографска и аналитична информация за Министерството на
образованието и науката и структурите на изпълнителната власт, Народното
събрание, Администрацията на Президента и други заинтересовани организации и
частни лица в подкрепа на: хармонизирането на нормативната уредба в областта на
образованието, науката и иновациите със законовата рамка на Европейския съюз;
разработването на концепции, стратегии и програми; популяризиране на
постиженията на българската наука.

•

Разработва и разпространява информационни продукти и услуги.

•

Подготвя информационни издания в печатен и електронен формат.

•

Създава и поддържа национален фонд на защитените дисертационни трудове и
Регистър на лицата, придобили образователна и научна степен „доктор” и/или
научната степен „доктор на науките”, на защитените дисертационни трудове и на
хабилитираните лица в Република България.

•

Поддържа портал за достъп до електронните административни услуги и портал
„Национална педагогическа мрежа” в изпълнение на Националната стратегия за
развитие на педагогическите кадри.

•

Центърът организира процедурата по признаване на придобита в чуждестранни
висши училища и научни организации образователна и научна степен „доктор” и/или
научна степен „доктор на науките” с цел улесняване на достъпа до пазара на труда,
както и за други цели, когато заявителят има правен интерес.

•

Събира, обработва, съхранява и предоставя за ползване научно‐техническа и
педагогическа литература и информация в Научно‐техническата и педагогическа
библиотека.
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НАЦИД и Вашите лични данни
Защитата на личните данни на всеки гражданин е от изключителна важност за НАЦИД.
Именно поради тази причина са предприети необходимите технически и организационни
средства за защитата им, част от които е и настоящата Политика по защита на личните
данни.
Политиката по защита на личните данни в НАЦИД е изготвена и се основава на
действащото законодателство в Европейския съюз и Република България.

Какво се разбира под „лични данни” и „обработване на лични данни”?
•

„Лични данни” са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде
идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за
личността – като например: име, идентификационен номер/ЕГН, данни за контакт –
местонахождение/пощенски адрес, телефонен номер, имейл адрес, онлайн
идентификатор/IP адрес и др. Тези признаци може да са част от физическата,
физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната
или социална идентичност на физическото лице.

•

„Обработване на лични данни” е съвкупността от действия, извършвани с лични
данни или набор от лични данни 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.

Защо обработваме Вашите лични данни?
Основната цел, за която се извършва обработване на лични данни на физически лица, е
идентифицирането им по безспорен начин, във връзка с осъществяването на
законоустановени функции на НАЦИД, изброени по‐горе, както и други правомощия,
предвидени в нормативната уредба. Ако данните не бъдат предоставени, центърът ще е в
невъзможност да изпълнява исканите административни услуги.

Принципи, от които се ръководим и които спазваме
Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение. НАЦИД стриктно спазва
основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни:
законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност,
пропорционалност, отчетност, цялостност и поверителност.
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Какви са Вашите права?
При събирането и обработването на Вашите лични данни имате право на:

•

Информация относно обработваните Ваши лични данни и достъп до събраните за Вас
лични данни;

•

Коригиране/попълване, ако данните са неточни/непълни – по Ваша инициатива или
по инициатива на НАЦИД;

•

Изтриване на личните данни, при наличие на законови основания за това;

•

Ограничаване на обработването на Вашите лични данни от страна на НАЦИД, при
наличие на законови основания за това;

•

Преносимост на личните данни между отделните администратори – това право Ви
позволява да получите данните си от НАЦИД и да ги прехвърлите на друг
администратор в подходящ за употреба формат;

•

Възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на законови
основания за това;

•

Право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви са
били нарушени.

Можете да защитите Вашите права лично или чрез пълномощник като подадете писмено
заявление до изпълнителния директор на НАЦИД във фронтофиса на центъра, по пощата,
чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, подписано с квалифициран
електронен подпис.
Вашите лични данни се съхраняват при нас съобразно целта, за която са събрани и в
законоустановените срокове.

L

Ако считате, че Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни са
нарушени, имате възможност да подадете жалба пред:

Комисията за защита на личните данни
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти – тел. 02/91‐53‐518
приемна – работно време 9:00 – 17:30 ч.
електронна поща: kzld@cpdp.bg
интернет страница: www.cpdp.bg
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Кога можем да разкрием Ваши лични данни?
НАЦИД прилага комплекс от мерки, за да защити Вашите лични данни от загуба, кражба и
злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
Възможно е при предвидени от закона обстоятелства Вашите лични данни да бъдат
разкрити. Например, при изрично съгласие от Ваша страна или при наличие на
разрешение от Комисията за защита на личните данни, Вашите лични данни могат да
бъдат предоставени на трети лица. Възможно е разкриване на лични данни, когато това е
предвидено в закон, както и по искане на съда или на разследващи органи (органите на
полицията, следствието, прокуратурата), а също и когато бъдат поискани от други
държавни органи, когато е разрешено от закона. Също така е възможно, когато е
необходимо или уместно, да бъдат предоставени Ваши лични данни за целите на
националната сигурност или при възникнали проблеми от обществена значимост.
За повече информация относно политиката по защита личните данни в НАЦИД, сигнали,
предложения и други въпроси можете да се свържете чрез:

L

За повече информация относно политиката по защита личните данни в НАЦИД,
сигнали, предложения и други въпроси можете да се свържете чрез:

•

Тел. 02/817‐38‐24, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа

•

Портал за електронни административни услуги – за сигнали и предложения:
portal.nacid.bg

•

Електронна поща: nacid@nacid.bg

•

Официалната интернет страница на НАЦИД: www.nacid.bg

•

Длъжностно лице по защита на данните в НАЦИД:
М. Митев, office@intelsecgroup.com

Политиката е утвърдена със Заповед № РД‐20‐4 от 25.05.2018 г. на изпълнителния
директор на НАЦИД.
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