
                                                      

 

Задължителна информация за правата на лицата по защита на 

личните данни за членове на академичния състав на УНСС,  

участници в инициативи на Европейския университет ENGAGE.EU 

 

Университет за национално и световно стопанство (наричан по-долу за краткост 

„Администратор“, „Университетът“ или „ние“) осъществява дейността си в съответствие със 

Закона за висшето образование и подзаконовите нормативни актове, Закона за защита на личните 

данни и 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. Този документ има цел да Ви информира за всички 

аспекти на събирането и обработването на личните Ви данни от Университета и правата, които 

имате във връзка с тази обработка. 

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни: 

Адвокатско дружество „Владимиров Кискинов“, е-mail: DPO@vladimirov-kiskinov.eu, + 359-2-

988-18-28, website: www.vladimirov-kiskinov.eu, гр. София, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7 

Данни за контакт с Администратора: 

Университет за национално и световно стопанство, БУЛСТАТ 000670602, адрес: гр. София 1700, 

район „Студентски“, ул. „8-ми декември“ № 19, УНСС, телефон: (02) 8195 515; (02) 962 53 05 

Какви лични данни, за какви цели и на какво основание събира и обработва 

Университетът за Вас като участник в инициативи на ENGAGE.EU? 

Университетът за национално и световно стопанство събира и обработва Вашите лични данни 

във връзка с подбора и участието на преподаватели от Университета в изследователски 

инициатива, организирана от Европейския университет ENGAGE.EU („Инициативата“) на 

основание чл. 6, ал. 1, б. „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) а именно 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. Легитимният интерес на Университета в настоящия случай е провеждането на 

подбор на преподаватели, подали заявление за участие в Инициативата и организиране на 

участието на одобрените кандидати в Инициативата. 

За да проведе подбор на кандидатите и да одобри кандидат за участие в Инициативата, 

Университетът чрез назначена оценителна комисия събира и обработва предоставените от Вас 

лични данни и по-конкретно: 

Данните Ви за имена, дата на раждане, месторабота, адрес, квалификация и трудов опит, 

образование, данни за публикации, имейл адрес, адрес, телефон и др. данни, които Вие 

предоставяте с Вашата автобиография при кандидатстване за участие – Университетът обработва 

тези лични данни за целите на: 

• Индивидуализиране на преподавателя; 

• Осъществяване на контакт с преподавателя и провеждане на комуникация; 

• Извършване на подбор на преподаватели, от оценителна комисия, за участие в 

изследователската Инициатива. 

Университетът не обработва повече данни, отколкото са необходими във връзка с подбора и 

участието в Инициативата. 
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Университетът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с извършването на 

подбора и участието в Инициативата, за срок от 5 години от датата на осъществяване на подбора 

за неодобрени участници и 5 години от датата на приключване на Инициативата за одобрени 

участници, за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или 

административни спорове с клиенти, като счетоводните документи се съхраняват за съответния 

законоустановен срок – до 11 години. 

Как Университетът съхранява Вашите лични данни? 

Университетът съхранява Вашите лични данни в сигурна среда с контролиран достъп, като е 

предприело адекватни мерки за предотвратяване на неоторизиран достъп или загуба на Вашата 

информация, пробиви в информационните ни системи, унищожаване на данните и др. В случай 

на установена опасност от нарушение на защитата на Вашите лични данни, ние ще предприемем 

необходимите мерки и ще Ви уведомим своевременно. 

Какви права имате по отношение на Вашите лични данни, които Университетът 

обработва? 

Вие можете да поискате Университетът да Ви предостави достъп до обработваните за Вас лични 

данни, да поискате коригиране или попълване на информацията за Вас, да получите в машинно-

четим формат обработваните за Вас данни, да възразите срещу обработването на Вашите данни, 

да поискате да бъде ограничена тяхната обработка, както и да оттеглите съгласието си за 

обработване или да поискате всички данни за Вас да бъдат изтрити, ако са налице условията и 

законовите предпоставки за това. 

Вие можете да упражните Вашите права като отправите искане по имейл или на място в 

Университета за национално и световно стопанство. 

Вие имате право да подадете сигнал или жалба при опасения за нарушение на Вашите права за 

защита на личните данни до компетентния регулаторен орган: Комисия за защита на личните 

данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg.  

На кого можем да предаваме Вашите лични данни? 

Университетът обработва Вашите лични данни като администратор и при необходимост и 

единствено за целите на осъществяване на дейността му, може да предава Ваши лични данни на 

трети лица – обработващи лични данни. 

Възможно е по искане на държавен или съдебен орган, както и при наличие на законово 

задължение, Университетът да разкрие Ваши лични данни, включително за целите на 

националната сигурност. 

Университетът може да предостави част от данните на одобрените преподаватели на друг 

администратор, а именно на университети партньори, част от Европейския университет 

ENGAGE.EU, за целите на извършване на подбор и участие на преподавателите в 

изследователски инициативи, провеждащи се от съответния Университет. 

 

Можете да научите повече за дейностите на Европейския университет ENGAGE.EU и партньорските 

университети на следния уебсайт: https://engageuniversity.eu/ . 

Можете да се запознаете с пълния текст на Задължителната информация за правата на лицата по защита на 

личните данни на Университета за национално и световно стопанство на нашия уебсайт: https://www.unwe.bg/  
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