
НАСОКИ И УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА 
ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА НА НСФЕБ-КНСБ ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА 

ЛИЧНИТЕ  ДАННИ И ТЯХНАТА ЗАЩИТА 

 Уважаеми Колеги, 

           Както ви е известно от 25.05.2018г., за Република България влезе в сила новия 
Регламент /ЕС/679/2016, с който всички юридически и физически лица ,включително и 
синдикалните формирования , са задължени да прилагат нови европейски правила относно 
съхраняването, обработването и предоставянето на категориите лични данни, с които им се 
налага да работят. 

В тази връзка, Централата на НСФЕБ –КНСБ изготви проект „Вътрешни правила на 
НСФЕБ-КНСБ за администриране на личните данни”. 

На свое  заседание на 21 май 2018 год. Изпълнителния комитет ги обсъди и взе 
решение,  проекта да се предложи за обсъждане и приемане на поредното заседание на 
Федералния съвет. 

Разрешете ми, накратко да ви запозная с Правилата, които ви предлагаме: 

1. Те уреждат организацията, реда  и условията за събиране, водене,обработване, 
съхранение, унищожаване и контрол на лични данни . 

2. Какво представляват личните данни? Те са   информация, с която може да се 
идентифицира физическо или юридическо лице в Централата и СО , чрез един или 
повече специфични признаци или идентификационни номера, а именно: 

 Трите имена ,ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване и адрес по 
месторабота, местоживеене, месторождение, личен телефон, електронна 
поща/e-mail/, документи за образование удостоверяващи – вида на 
образованието,  дата място и номер на издаването, документи за допълнителна 
квалификация, професионална биография и документи свързани с възникване 
прекратяване и изменение на трудово правоотношение с федерацията, както и 
документи свързани с трудови възнаграждения, данъци и осигуровки, 
служебни бележки свързани с тях, документи за удръжки по кредити и 
взаимопомощи от ВСК, документи за здравен статус, финансово състояние 
,документи по повод пенсионно осигуряване и процедури , протоколи и 
пълномощни съдържащи изборни и др. данни за  делегати на Конгреси и 
др.синдикални  форуми , данни по повод издаване на синдикални  членски 
карти. 

3. Обработването от своя страна представлява съвкупност от действия  извършвани 
с електронни, автоматични и механични средства по отношение на личните 
данни, като събиране, употреба, организиране, съхранение, адаптиране, 
изменение, възстановяване, предоставяне, предаване, справки, блокиране, 
комбиниране, заличаване/унищожаване. 

4.  Администраторите/оператори/ на лични данни в случая са: за НСФЕБ Централа 
чрез  гл.специалист   и  за СО чрез председатели/секретари. 



5. Събирането и обработването на личните данни се осъществява на ниво 
синдикални организации   и Централа на  НСФЕБ. 

6. В съответствие с чл.9/г/ от Регламента на ЕС, администраторите 
/председатели/секретари на СО следва да  попълнят, подпишат и изпратят в 
Централата приложената „Декларация –искане за съгласие”, а редовите синдикални 
членове и членовете на ФКК  -  към председателя на СО. Членовете на ЦКК 
попълват и подават декларацията в Централата на НСФЕБ. 

В Декларациите за съгласие за събиране на чл.внос, които се изпращат в Човешки 

ресурси, следва да се добави текста :” С настоящата декларация отправям искане и давам 

съгласие, предоставяните от мен мои лични данни да бъдат съхранявани, използвани, 

предоставени на трети лица и обработвани с цел осъществяване удръжката на синдикален 

членски внос в съответствие с Регламент 679/2016г. по ЕС.” 

7.  За оперирането с финансови средства, както в Централата, така и  на ниво 
синдикални организации / ако се наложи/ следва да се направи нотариална заверка 
на: пълномощно от Председателя в Централата и протокол от събранието в 
синдикалните организации. 

8.    Като приложение към проекта на правилата са приложени  списъци на: 
 Документи съдържащи лични данни по вид на документа, носител, отговорен 
служител и срок на съхранение  

 Документи съдържащи лични данни в синдикалните организации по вид на 
документа, носител, отговорен служител и срок на съхранение  

 Документи съдържащи лични данни във ВСК на СО по вид на документа, 
носител, отговорен служител и срок на съхранение  

9.   Няколко думи за съхранението на Личните данни: 
 Отразените върху хартиен/ технически/ носител лични данни следва  да се 
съхраняват в папки, класьори и шкафове, при осигурено заключване, когато 
не се ползват. 

 Електронна база лични данни се съхраняват на компютри на съответното 
работно място, защитени с пароли от длъжностното лице контролиращо 
процеса на ползване на данните / или системния администратор/.  

10. Данните могат и следва да бъдат унищожени, след изтичането на сроковете 
отразени в  приложенията. 

Уважаеми колеги, след обсъждане на проектите които са ви предоставени и приемането 
им от ФС,  същите ще бъдат качени в сайта на Федерацията, от където всеки ще има 
възможност да ги свали или разпечата. 

                                                                   


