ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

I. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Като администратор на лични данни, Агенция за публичните предприятия и контрол
прилага принципите за обработка на лични данни и чрез настоящото Съобщение за
поверителност предоставя информация и условия за упражняването на правата на
субектите на данни съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27.04.2016 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 (Общ регламент относно защитата на
данните).
Агенция за публичните предприятия и контрол е администрация към Министерски
съвет, юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджет
по бюджета на Министерството на икономиката със седалище в гр. София, ул.
„Врабча”
№
23,
п.
код
1000
и
официална
интернет
страница:
https://www.appk.government.bg
Агенция за публичните предприятия и контрол изпълнява следните основни функции:
1. Осъществява координацията на държавната политика по отношение на публичните
предприятия, наблюдава и докладва на Министерския съвет за нейното изпълнение,
съгласно Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагане на закона за
публичните предприятия;
2. Организира и осъществява процеса на приватизация в случаите, предвидени в Закона
за приватизация и следприватизационен контрол и осъществява следприватизационен
контрол по договори за приватизация, сключени от оправомощени държавни органи;
3. Извършва независим външен контрол на изпълнението на определени концесионни
договори като осъществява функциите по чл. 42 от Закона за концесиите.
Горепосочените функции се осъществяват самостоятелно или съвместно с други
държавни органи и/или обществени организации.
Функциите на Агенцията, структурата и правомощията на нейните органи на
управление са регламентирани в Закона за публичните предприятия и контрол, Закона
за приватизация и следприватизационен контрол, Закона за концесиите, подзаконовите
актове по прилагането им, Устройствения правилник на АППК, Закона за
администрацията, Административнопроцесуалния кодекс и всички законови и
подзаконови актове, свързани с дейността на органите на изпълнителната власт в
Република България.
Като публична администрация, Агенция за публичните предприятия и контрол е
подчинена на правилата на Общия Регламент за защита на личните данни (GDPR) при
обработката на лични данни, свързани с дадено физическо лице.

АППК и Вашите лични данни:
Защитата на личните данни на всеки гражданин е от изключителна важност за Агенция
за публичните предприятия и контрол. Поради тази причина са предприети
необходимите технически и организационни мерки за защитата им, част от които е и
настоящата Политика по защита на личните данни основаваща се 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, email 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:
Според чл. 6 от Регламента, обработването на лични данни е законосъобразно само ако
и доколкото е приложимо поне едно от следните условия: 1. субектът на данните е дал
съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели; 2.
обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е
страна или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди
сключване на договор; 3. обработването е необходимо за спазването на законово
задължение, което се прилага спрямо администратора; 4. обработването е необходимо,
за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго
физическо лице; 5. обработването е необходимо за изпълнението на задача от
обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са
предоставени на администратора; 6. обработването е необходимо за целите на
легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива
интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на
данните, които изискват защита на личните данни, по-специално, когато субектът на
данните е дете.
Принципи, от които се ръководим и които спазваме:
Повечето от личните данни, съхранявани от публичните администрации, включително
и от АППК, обичайно се обработват въз основа на правно задължение или поради това,

че те са необходими за изпълнението на задачи от обществен интерес или за
упражняването на официално правомощие, предоставено на администрацията.
АППК събира и обработва лични данни дотолкова, доколкото е необходимо за
осъществяването на държавната политика в областта на публичните предприятия,
условията и реда за осъществяване на приватизация и следприватизационен контрол,
извършването на независим външен контрол на изпълнението на определени
концесионни договори, предоставяне на достъп до обществена информация по реда на
Закона за достъп до обществена информация, както и във всички случаи, когато това е
необходимо, във връзка с възникване, изменение или прекратяване на трудовоправни и
служебни правооотношения с нейните служители или сключване на гражданскоправни
сделки с трети лица.
Какви са Вашите права:
При събирането и обработването на Вашите лични данни имате право на:
1. Информация относно обработваните Ваши лични данни и достъп до събраните за
Вас лични данни;
2. Коригиране/попълване, ако данните са неточни/непълни – по Ваша инициатива или
служебно по инициатива на АППК;
3. Изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“), в случай на незаконно
обработване и когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са
били събрани или обработвани по друг начин;
4. Лицето на данните има право да оттегли своето съгласие за обработването им, ако
обработката на личните данни е базирана на съгласие и няма друго правно основание за
обработването им;
5. Ограничаване на обработването на Вашите лични данни от страна на АППК, при
наличие на законови основания за това;
6. Преносимост на личните данни между отделните администратори – това право Ви
позволява да получите данните си от АППК и да ги прехвърлите на друг администратор
в подходящ за употреба формат;
7. Право на възражение пред АППК като администратор на лични данни спрямо
обработването им, при наличие на законови основания за това;
8. Право на защита по административен ред, чрез подаване на жалба по отношение на
обработката на личните данни от АППК пред Комисия за защита на личните данни –
гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2 или www.cpdp.bg;
9. Право на защита по съдебен ред пред компетентния административен съд.

Защита на правата:
Можете да защитите Вашите права лично или чрез пълномощник като подадете
писмено заявление до изпълнителния директор на АППК, по пощата, чрез лицензиран
пощенски оператор или по електронен път, подписано с квалифициран електронен
подпис.
Физическите лица имат право да се противопоставят на обработването на лични данни
от публичната администрация, позовавайки се на съображения от обществен интерес.
Лицата трябва да изложат пред публичната администрация съображения, свързани с
тяхната конкретна ситуация.
Публичната администрация може да продължи да обработва данните и по този начин
да отхвърли искането им, ако демонстрира убедителни основателни причини за
обработването, които имат преимущество пред интересите и правата на физическото
лице, или ако данните са необходими за установяване, упражняване или защита на
правни искове.
Публичната администрация трябва да отговори на исканията на физическите лица без
ненужно забавяне и по принцип в рамките на 1 месец от получаване на искането. Може
да бъде изискана и допълнителна информация, за да се потвърди самоличността на
лицето, подало искането. Ако искането бъде отхвърлено, физическото лице трябва да
бъде информирано за причините за това и за правото им да подадат жалба до органа за
защита на данните и да потърсят съдебна защита.
Кога можем да разкрием Ваши лични данни:
Вашите лични данни се съхраняват при нас съобразно целта, за която са събрани и в
законоустановените срокове. Целите и средствата за обработване на лични данни от
АППК, условията и редът за защита на правата на физическите лица при обработване
на личните им данни са уредени в приети по съответния ред Вътрешни правила за
защита на лични данни в АППК.
При съхранението и обработването на данни АППК 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. Също
така 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. Възможно е, когато е необходимо или уместно, да бъдат
предоставени Ваши лични данни за целите на националната сигурност или при
възникнали проблеми от обществена значимост.

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни:
По всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с
упражняването на права, можете да се обърнете към определеното от изпълнителния
директор на АППК длъжностно лице по защита на личните данни – Надежда
Ашламаджиева, по Ваш избор на някой от посочените данни за контакт: тел.
029701622, email: npashova@appk.government.bg

II. ПОЛИТИКА ПРИ УПОТРЕБАТА НА БИСКВИТКИ
Когато посещавате уебсайт, можете да съхраните или извлечете информация на своя
браузър най-често под формата на „бисквитки“. Тази информация, която може да касае
Вас, Вашите предпочитания или Вашето устройство за достъп до интернет (компютър,
таблет или мобилен телефон) най-често се използва, за да работи уебсайтът така, както
очаквате Вие. Обикновено информацията не може да бъде свързана лично с Вас, но
може да бъде използвана за по-персонализирано използване на световната мрежа.
Тъй като зачитаме правото Ви на защита на лична информация, можете да изберете да
не допускате употреба на всички или на някои типове бисквитки. Ако постъпите така
обаче, това може да се отрази на ползването на сайта и на услугите, които можем да Ви
предложим.
Услуги на трети страни, използвани от настоящия уебсайт, могат да залагат различни
бисквитки при посещение на сайта. Тези сайтове и услуги могат да имат различна
политика относно бисквитките. Използваните от настоящия сайт услуги на трети
страни включват: Google Analytics.
Задължително необходими бисквитки
Тези бисквитки са необходими за функциониране на уебсайта и не могат да бъдат
изключени в нашите системи. Те обикновено се залагат в отговор на действия,
извършени от Вас, които представляват заявка за услуги, като например настройки на
предпочитанията Ви за защита на личната Ви информация, вход в сайта или попълване
на формуляри.
Можете да настроите своя браузър да блокира или да Ви уведомява за тези бисквитки,
но в такъв случай някои части от сайта няма да работят добре. Тези бисквитки не
съхраняват информация, която може да бъде свързана лично с Вас.
Това важи и за бисквитките за идентификация на сесията.
Бисквитки за резултатност
Тези бисквитки ни позволяват да преброим посещенията и източниците на трафик, така
че да сме в състояние да измерим и подобрим резултатността на нашия сайт. Те ни
помагат да разберем кои страници са най-популярни и кои – най-непопулярни, както и
да видим как посетителите се движат в сайта.

За предоставяне на тази услуга използваме Google Analytics, който използва бисквитки
на първа страна. Събраните данни не се предоставят на никоя друга страна.
Информацията, която получаваме благодарение използването на тези бисквитки, е
анонимна и не правим опит да Ви идентифицираме или да повлияем на начина Ви на
използване на сайта, когато го посетите. Ако не разрешите тези бисквитки, няма да
бъдем в състояние да включим посещението Ви в нашата статистика.
Ако използвате настройка на браузъра „Do Not Track“, приемаме това за сигнал, че не
желаете да разрешите тези бисквитки и те ще бъдат блокирани.
Лог файлове
Както повечето сайтове, сайтът на АППК събира данни в лог файлове. Тази
информация съдържа вашия IP адрес, кой браузер ползвате, операционната система,
кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да
използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите,
когато това е необходимо в изпълнение на закона. Тази информация се съхранява на
нашия уебсървър.
Връзки към други уебсайтове
Тази политика за поверителност не покрива препратките в страницата на АППК към
други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на
другите уебсайтове, които посещавате.

