РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Софийски градски съд е администратор на лични данни и в това си
качество има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато
обработва Вашата лична информация и какви са гаранциите за защита на
личните Ви данни. Защитата на личните данни се урежда в Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016
година 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), а също и в други правни актове на
Европейския съюз и в законодателствата на неговите държави членки.
1. Данни за контакт с администратора:

> Гр.София, бул.”Витоша”№ 2, Софийски градски съд - адрес,
на който можете да изпратите Вашите искания за
упражняване на права.
> На същия адрес в регистратурата на съда - етаж сутерен,
стая № 71 от 08.30 ч. до 17.00 ч., можете лично да подадете
Вашите искания за упражняване на права.
> Същите действия можете да предприемете и като изпратите
Вашите искания по факс 02/9813740 или с електронна поща
на адрес: cabinet@sgs.justice.bg.
2. Категории лични данни, цели и основания, на които се
обработват в Софийски градски съд.

Софийски градски съд обработва лични данни за постигане на
следните цели, които отразяват и основанията за тяхното обработване:
2.1.
Изпълнение на правомощията на Софийски градски съд и
спазване на законови задължения, които произтичат за администратора
на лични данни на основание чл. 6, § 1, букви „в“ и „д“ от Общия
регламент относно защитата на данните. За целта се обработват лични
данни на лица, които сезират съда с молби, жалби, предложения и други
искания. С оглед естеството на искането, това са данни, свързани с
физическата идентичност, икономическата идентичност, социална
идентичност, семейна идентичност, данни за съдебното минало или
данни относно здравословното състояние. Използването на данните за
съответните лица е за служебни цели, които служат за изпращане на
призовки, съдебни книжа и друга кореспонденция, свързана с входящи и
изходящи документи по повод движението и обработването на

съдебните дела. За целите на правораздаването и в изпълнение на
правомощията си и на своите дейности СГС обработва лични данни на
вещи лица. Данните са свързани с физическата, икономическата и
социална идентичност, както и с изплащането на възнагражденията на
лицата.
2.2. Управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна
отчетност. Правното основание се съдържа в чл. 6, § 1, буква “в“ и чл. 9,
§ 2, буква „б“ от Общия регламент относно защитата на данните. За
целите на управлението на човешките ресурси се обработват лични
данни на кандидати за работа, настоящи и бивши магистрати и
служители на Софийски градски съд. Обработваните категории данни
включват данни относно физическата, социалната, семейната и
икономическата идентичност, данни за съдебното минало, както и за
здравословното състояние на лицата. Използването на личните данни е с
цел изпълнение на произтичащите законови задължения във връзка с
правоотношенията на лицата и постигане на финансова отчетност.
2.3. Контрагенти. Обработваните лични данни на физически лица
са за целите на сключването и изпълнението на договорите при спазване
на ЗЗД, ЗОП, ТЗ и други приложими законови изисквания. Доколкото
във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни
на отделни физически лица, за тях се обработва информация в
минимален обем, достатъчна само за точното идентифициране на
страните и изпълнението на задълженията по съответния договор.
Достъп до тази информация се предоставя на трети лица, само когато
това е посочено в специален закон. Правното основание за
обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, § 1, б. „б” от Общия
регламент относно защитата на данните.
2.4. Искания по Закона за достъп до обществена информация. Във
връзка с обработването на исканията по ЗДОИ се обработва информация
за физическите лица, които са подали такива искания, при спазване на
ЗДОИ. Софийски градски съд предоставя такава информация само и
доколкото тя отговаря на целите на ЗДОИ.
2.5. Видеонаблюдение. В Софийски градски съд се извършва
видеонаблюдение с охранителна цел. Записите от видеонаблюдението се
съхраняват за срок от 1 месец. Достъп до данните имат определени
служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.
3. Категории получатели на лични данни извън Софийски
градски съд.

Софийски градски съд разкрива лични данни на трети страни и
получатели, само ако те имат законово основание да ги получат.
Категориите получатели на личните данни могат да бъдат държавни
органи, органи на местното самоуправление, физически или юридически
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лица, които се определят за всеки конкретен случаи според законовото
им основание да получат данните.
4. Срок за съхранение на данните

Обработваните лични данни за целите на правораздавателната
дейност се съхраняват в срокове, нормативно определени в Глава Десета
от Правилника за администрацията на съдилищата (ПАС), като след
изтичането им личните данни се унищожават по ред и правила,
разписани в същия правилник. По отношение на личните данни, които
се обработват на другите, посочени по-горе основания, се прилагат
нормативно определени срокове съгласно Закона за Националния
архивен фонд. Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други.
5. Права на физическите лица

Общият регламент относно защитата на данните предвижда
следните права на физическите лица във връзка с обработване на
личните им данни:
> право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се
обработват от администратора;
> право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
> право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични
данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало
правно основание (изтекъл срок на съхранение, изпълнена
първоначална цел, за която са били събрани и други);
> право на ограничаване на обработването при наличие на правен
спор между администратора и физическото лице до неговото
решаване и/или за установяването, упражняването или
защитата на правни претенции;
> право на преносимост на данните, когато личните данни се
обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или
договор.
> право на възражение по всяко време и на основания, свързани с
конкретната ситуация на лицето.
> право субектът на данни да не бъде обект на изцяло
автоматизирано решение, включващо профилиране.
Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните
права може да упражните с писмено или електронно заявление до
администратора на лични данни - Софийски градски съд. Подаването на
заявлението по електронен път е при условията на Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Закона
за електронното управление и Закона за електронната идентификация.
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в заявлението следва да посочите име, адрес, единен граждански
номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен
идентификатор, да опишете в какво се изразява Вашето искане,
предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по същото.
Необходимо е да подпишете Вашето заявление, да отразите датата
на подаване и адреса за кореспонденция с Вас. При подаване на
заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и
пълномощното.
6. Право на жалба до надзорен орган или до съда.

Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно
защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба по
Ваш избор до надзорния орган или до съда.
7. Липса на автоматизирано
решения, включително профилиране.

вземане

на

индивидуални

В Софийски градски съд не се прилага автоматизирано вземане на
индивидуални решения, включително профилиране.
8. Предаване на лични данни в трети страни или
международни организации.

Софийски градски съд предава лични данни в трети страни (извън
Европейския съюз) при изпълнение на съдебни поръчки въз основа на
международен договор или при условията на взаимност. В тези случаи
се спазват изискванията на Общия регламент относно защитата на
данните и предаването се осъществява въз основа на решение на
Европейската комисия за адекватно ниво на защита на данните, а при
липса на такова - въз основа на подходящи гаранции по чл. 46, § 2, б. „а“
от Регламента (съответния международен договор, по който Република
България е страна).
9. Източници на личните данни.

Обработваните от Софийски градски съд лични данни се
предоставят от физически лица, за които се отнасят, както и от други
лица в предвидените от нормативен акт случаи, като се съдържат в
техните молби, предложения, жалби, заявления и други или в
документи, предоставяни от публични органи, други физически и
юридически лица.
7. Промени в политиката за поверителност.

Софийски градски съд си запазва правото да променя политиката
си за поверителност.
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