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ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗА ЗАЩ ИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За целите на своята дейност като лечебно заведение ДЪРЖ АВНА ПСИХИАТРИЧНА 
БОЛНИЦА „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ (ДПБ „Иван Рилски“) обработва лични данни на 
физически лица („субекти на данни“) в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 
(Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни, 
нормативните актове в сферата на здравеопазването и Политиката на дружеството за 
защита на личните данни.

С настоящата политика за поверителност и за защита на данните ви информираме 
какви лични данни събираме за вас. с каква цел, за какъв срок ги обработваме и какви 
са вашите права.

Администратор на личните данни

Администратор на личните данни е ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА 
„СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ (ДПБ „Иван Рилски“), ЕИК: 000689232, със седалище и адрес 
на управление гр. Нови Искър 1280, ул. „Христо Ботев“ №140. тел: 0879422714. Данни 
за контакт с Длъжностното лице по защита на личните данни на ДПБ „Иван Рилски“- 
privacykurilo@ gmail.bg

Физически лица, чиито лични данни се обработват от болницата

ДПБ „Иван Рилски“ обработва лични данни относно следните физически лица:

• Пациенти;
• Посетители в лечебното заведение;
• Контрагенти или потенциални контрагенти на лечебното заведение и на техни 

служители.
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Цели на обработване

ДПБ „Иван Рилски“ обработва лични данни за следните цели:

(а) Предоставяне на здравни услуги - медицинска диагностика, лечение, клинични 
изследвания и др.;

(б) Изпълнение на законовите задължения на болницата, по-специално по Закона за 
здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, 
подзаконовите актове по прилагането им, Националния рамков договор;

(в)Гарантиране сигурността на пациентите, служителите и имуществото чрез 
видеонаблюдение, регистрация, физическа охрана;

(г) Други законосъобразни цели, като счетоводно обслужване, поддръжка и сигурност 
на интернет сайта и IT системите на болницата, защита на законните интереси на 
болницата, включително и по съдебен ред, и др.

Какви данни обработваме и на какво основание

За изпълнение на посочените цели, може да събираме и обработваме следната 
информация за вас: три имена, ЕГН. данни по лична карта, адрес, месторождение, 
телефонен номер за контакт, данни за здравословно и психическо състояние, 
електронен адрес, трудова дейност, здравноосигурителен статус, семейно положение, 
данни за физиологическа идентичност, видеообраз и др. Чувствителните лични данни, 
които обработваме, се използват за осигуряването на здравни грижи и лечение, както и 
за поставяне на медицинска диагноза.

ДПБ „Иван Рилски“ обработва лични при наличие на някое от следните основания: за 
изпълнение на законови задължения на болницата; за изпълнение на договор, за защита 
на легитимните интереси на лечебното заведение, за да бъдат защитени жизненоважни 
интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, за защита на 
обществения интерес в областта на общественото здраве, при наличие на изрично 
съгласие на лицето за обработването за една или повече конкретни цели, освен ако 
законодателството изключва възможността за подобно съгласие.

На кого се предават или разкриват личните данни

В определени случаи на основание законови или подзаконови нормативни актове ДПБ 
„Иван Рилски“ може да предостави ваши данни на трети лица като НЗОК, НАП, НОИ, 
общини. Министерство на здравето, медицински специалисти, както и на държавни 
органи - съд, следствие, прокуратура, ревизиращи органи и др., когато са изискали 
данните по надлежен ред във връзка с изпълнението на техните правомощия. ДПБ 
„Иван Рилски“ използва трети страни за подпомагане на определени дейности или при 
изпълнение на законови задължения, а именно: външни консултанти, счетоводни 
кантори, поддръжка на уебсайта и комуникации.

При предоставяне на данните ви на трети страни ДПБ „Иван Рилски" ще осъществява 
контрол и ще подсигури най-висока сигурност на данните ви, като третите страни ще 
обработват данните съобразно нашите инструкции.
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ДПБ „Иван Рилски“ не прехвърля данните ви извън ЕС и ЕИП.

Срокове на съхранение на личните данни

Вашите лични данни се съхраняват до осъществяване на целите, за които се 
обработват, в предвидените законови срокове, но не по-късно от периода, предвиден 
съгласно Номенклатурата на делата със сроковете за тяхното съхранение в ДПБ „Св. 
Иван Рилски“.

Записите от видеонаблюдението, се съхраняват за срок от 30 (тридесет) дни съгласно 
Закона за частната охранителна дейност.

Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в сроковете по 
чл. 12 от Закона за счетоводството.

Сигурност на личните данни

ДПБ „Иван Рилски“ спазва стриктни правила при събирането, съхраняването и 
обработването на лични данни, като взема технически и организационни мерки за 
защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп. Налице са 
мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, физическа 
защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработване на информацията.

Какви са вашите права като субекти на данните

По отношение на обработваните ваши данни от ДПБ „Св. Иван Рилски“ вие имате 
следните права:

• по всяко време можете да поискате от ДПБ „Св. Иван Рилски“ да ви предостави 
достъп и информация за личните данни, които са събрани и съхранява за вас;

• можете също така да изискате ДПБ „Св. Иван Рилски“ да коригира, изтрие или 
актуализира такива лични данни;

• можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и 
използване на Вашите лични данни спрямо ДПБ „Св. Иван Рилски“ в случаите, в 
които обработването на вашите данни е на основание предоставено от вас 
съгласие;

• имате право на преносимост на данните и право да не бъдете обект на решение, 
основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо 
профилиране;

• част от правата ви като изтриване на данните или възразяване срещу 
обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

В случай на нарушаване на правата Ви или приложимото законодателство за защита на 
личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните 
данни Повече информация може да получите на интернет страницата на КЗЛД:
W YYW .c p d p .h u .
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