
 

 

 
 
 
 
 
 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ: СТУДЕНТИ 
 
 
 
1. Кои сме ние 

 
Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ) е администратор на лични 
данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 
2016/679). Можете да се свържете с Администратора на адрес: 

 
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА 
Адрес на управление: 
Пловдив 4004, бул. „Кукленско шосе“ №13 
Телефони: 032/622 522; 0882/392 731 
E-mail: info@vusi.bg 

 
2. Дефиниции 

 
В настоящата декларация се използват термини, въведени от Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 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/EО. 

 
2.1. Лични данни 

 
Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или с физическо 
лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, 
което може да  бъде идентифицирано, е  лице,  което  може  да  бъде  идентифицирано  
пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен 
номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече 
признаци, специфични  за  физическата, физиологичната, генетичната,психическата,  
умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това 
физическо лице. 

 
2.2. Администратор на данни 

 
Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, 
която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на 
лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от 
правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или 
специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото 
на Съюза или в правото на държава членка. 

 
2.3. Обработващият данни  
 
Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която 
обработва лични данни от името на администратора. 



  

2.4. Обработване (на лични данни) 
 
Всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или с набор от 
лични   данни   чрез   автоматични   или   други   средства,   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. 

 
2.5. Ограничаване на обработването 

 
При него ВУСИ може единствено да съхранява съответните лични данни, освен ако: 

• физическото лице е дало своето съгласие; 
• обработката на данни е необходима за установяването, упражняването или 

защитата на правни претенции; 
• обработката  на  данни  е  необходима  за  защита  на  правата  на  друго  

физическо лице; 
• са налице важни основания от обществен интерес за Република България или за 

ЕС. 
 
2.6. Субект на личните данни 

 
Физическо лице, което е: 

• назначено по трудово правоотношение и/или по граждански договори; 
• обучаеми (студенти, докторанти, специализанти, вкл. и кандидат-студенти); 
• контрагенти и партньори; 
• посетители,  както  и  други  физически  лица,  свързани  с  осъществяването  на 

дейността на ВУСИ. 
 
2.7. Съгласие на субекта на данните 

 
Всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята 
на субекта на данните посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което 
изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. 

 
3. Принципи 

 
Висшето училище по сигурност и икономика обработва личните Ви данни, спазвайки 
приложимото   местно   и   европейско   законодателство, а   именно   законосъобразно, 
добросъвестно и прозрачно. Всички събрани във времето лични данни са с конкретна, 
изрично указана цел. Обработването на Вашите данни е свързано с определена причина 
и не може да се извършва без ограничение. 
Тези  данни  се  съхраняват  във  форма,  позволяваща  идентифицирането  на  съответния 
субект  за  определен  период,  не  по-дълъг  от  необходимото,  за  целите,  за  които  се 
обработват личните Ви данни.Висшето  училище  по  сигурност  и  икономика  обработва  
данните  по  начин,  който гарантира  подходящо  ниво  на  актуалност  и  сигурност,  
включително  защита  срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване  и срещу 
случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически  
или организационни мерки. 



  

4. Права на физическите лица, чиито данни се обработват от ВУСИ, и 
условия за упражняване на правата 

 
4.1.  Право  на  информираност  (във  връзка  с  обработването  на  личните  данни  
от администратора). 

 
4.1.1. Право на достъп до собствените лични данни 

 
Всяко лице има право да получи от администратора потвърждение дали се обработват 
лични данни, свързани с него.  В  случай,  че  това  е  така,  следва  да  получи  достъп  до 
данните и следната информация, свързана с личните му данни: 

• целите на обработването; 

• съответните категории лични данни; 

• получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити 
личните данни (вкл. в трети държави или международни организации); 

• при възможност предвидения срок, за който ще се съхраняват данните, а ако това 
е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок; 

• съществуването  на  правото  да  се  изиска  от  администратора  коригиране  или 
изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, 
свързани  със  засегнатите  лица,  или  да  се  направи  възражение  срещу  такова 
обработване; 

• правото на жалба до Комисията за защита на личните данни; 
• когато   личните   данни   не   се   събират   от   самите   лица,   всякаква   налична 

информация за техния източник; 
• съществуването на автоматизирано вземане на решения, вкл. профилирането, и 

поне в тези случаи съществена информация относно използваната логика, както и 
значението и предвидените последствия от това обработване за лицата. 

Когато личните данни се предават на трета държава или на международна организация, 
лицата имат право да бъдат информирани относно подходящите гаранции във връзка с 
предаването. 

ВУСИ Ви предоставя при поискване копие от обработваните лични данни, свързани с 
Вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е 
безплатно, но ВУСИ си запазва правото да наложи административна такса в случай на 
повторяемост или прекомерност на исканията. 

 
4.1.2. Право на коригиране (ако данните са неточни) 

 
Вие имате право да поискате от ВУСИ: 

• да коригира неточните лични данни, свързани с Вас; 
• да допълни и/или попълни непълните лични данни, свързани с Вас. 

  



  

4.1.3. Право на изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“) 
 
Вие имате правото да поискате от ВУСИ изтриване на част или на всички, свързани с Вас, 
лични данни, а ВУСИ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е 
налице някое от посочените по-долу основания: 

• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или 
обработвани по друг начин; 

• Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, 
и няма друго правно основание за обработването; 

• Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма 
законни основания за обработването, които да имат предимство; 

• личните данни са били обработвани незаконосъобразно; 
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по 

правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ВУСИ; 
• личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на 

информационното общество. 

ВУСИ не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва: 

• за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; 
• за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в 

правото на ЕС или в правото на държавата членка, което се прилага спрямо ВУСИ, 
или   за   изпълнението   на   задача   от   обществен   интерес, или   при 
упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; 

• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; 
• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически 

изследвания или за статистически цели; 
• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

 
4.1.4. Право на ограничаване на обработването от страна на администратора 

 
Това  ви  дава  възможност  да  се  свържете  с  нас  с  искане  за  преустановяване  на 
обработката на личните Ви данни в следните хипотези: 

• ако искате да докажем точността на данните; 
• когато смятате, че използването на данните от нас е незаконно; 
• когато изисквате от нас да съхраняваме данните дори ако вече нямаме нужда от 

това, тъй като Ви е нужно да установите, за да упражнявате или да докажете Ваши 
претенции; 

• когато сте се противопоставили на използването на Вашите данни, но трябва да 
проверим дали притежаваме законови основания да ги използваме. 

  



  

4.1.5. Право на преносимост на личните данни между отделните администратори 
 
Ако  сте  дали  съгласие  за  обработване  на  Вашите  лични  данни  или  обработването  
е необходимо за изпълнението на договора с ВУСИ, или ако данните Ви се обработват по 
автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред ВУСИ: 
• да поискате от ВУСИ да Ви предостави Вашите лични данни в подходящ формат и 

да ги прехвърлите към друг администратор; 
• да поискате от ВУСИ пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от 

Вас администратор, когато това е технически осъществимо. 
 
4.1.6. Право на възражение спрямо обработването на лични данни 
 
Имате право на възражение срещу определени видове обработка на Ваши лични данни. 
Особено когато  основанието  за  тази  обработка  е  изпълнение  на  задача  от  обществен 
интерес или легитимни интереси на ВУСИ. ВУСИ ще прекрати обработването на 
личните Ви данни, освен ако съществуват убедителни доказателства за обработването, 
които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви. Обработването ще бъде 
прекратено и при възражение срещу обработването на лични данни за целите на 
директния маркетинг. 

 
4.1.7. Право на уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни 

 
Когато личните данни, за които отговаря администраторът, са засегнати от инцидент със 
сигурността, в резултат на който се нарушава поверителността, наличието или целостта 
на данните. В случай на нарушение на сигурността на личните данни незабавно следва да 
се уведоми длъжностното лице по защитата на личните данни. 
Администраторът  документира  всяко  нарушение  на  сигурността  на  личните  данни, 
включително  фактите,  свързани  с  нарушението,  последиците  от  него  и  предприетите 
действия за справяне с него. 

 
4.2. Упражняване на правата на физическите лица, чиито данни се обработват от 
ВУСИ 

 
Редът  за  упражняване  на  правото  на  достъп,  правото  на  изтриване,  коригиране  или 
ограничаване на обработването е чрез подаване на писмено заявление до администратора 
или  обработващите  лични  данни,  в  това  число  и  по  електронен  път,  лично  или  
чрез упълномощено лице. 

Подаването на заявлението е безплатно.  Когато  искането  е  явно  неоснователно  или 
прекомерно    или    са    поискани    допълнителни    копия   от   заявителя    на    данните, 
администраторът  може  да  наложи  такса,  като  се  имат  предвид  административните 
разходи  за  предоставяне  на  информацията.  Коригирането и попълването на непълни 
данни става чрез писмена декларация, подадена от страна на субекта на личните данни. 
Правото  да  оттеглите  своето  съгласие  за  обработка  на  личните  Ви  данни,  когато 
обработката им се основава на Вашето съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга 
законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото 
оттегляне. Достъпът на данните Ви се осигурява под формата на: 

• устна справка; 
• писмена справка; 
• преглед на данните от самото лице или упълномощено от него такова; 
• предоставяне на копие от исканата информация. 



  

При  подаване  на  искане  за  осигуряване  на  достъп  представляващият  администратора 
разглежда заявлението за достъп. Информацията се предоставя най-късно до един месец 
от получаване на заявлението. Когато е необходимо повече време за събиране на личните 
данни  на  лицето,  с  оглед  на  възможни  затруднения  в  дейността  на  администратора 
срокът  може да  се  удължи  с още два месеца. Администраторът информира лицето за 
всяко такова удължаване в срок един месец от получаване на искането, като посочва и 
причините за забавянето.  Когато  данните  не  съществуват  или  не  могат  да  бъдат 
предоставяни на определено правно основание, на заявителя се отказва достъп до тях с 
мотивирано  решение.  Отказът  за  предоставяне  на  достъп  може  да  се  обжалва  пред 
надзорния орган – Комисията за защита на личните данни, или чрез търсене на защита по 
съдебен ред. 
 
5. Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни 

 
5.1. Събиране 

 
ВУСИ събира лични данни от своите кандидат-студенти и студенти, които са определени 
като субекти на данни съгласно Закона за защита на личните данни. Политика на ВУСИ 
е да събира лични данни, ограничени до необходимото. Това са лични данни, за които ВУ 
има законово задължение да събира, и такива, от които то се нуждае, за да защити Ваши 
интереси. 
ВУСИ осъществява дейността си при спазване на изискванията на нормативната уредба 
и приложението на Закона за висшето образование, публикуван в ДВ, бр. 112 от 
декември 1995 г.  и  с  всички  последващи  допълнения  и  изменения  към  него, 
Постановления  на Министерския съвет, както и вътрешни актове на органите на ВУСИ. 

 
5.2. Обработване 

 
ВУСИ обработва данните Ви за следните цели: 

• Кандидатстване и прием. Когато кандидатствате във ВУСИ, ние имаме законово 
задължение да искаме дипломата от предходното Ви образование и така събираме 
личните данни, съдържащи се в нея.  Ако дадете съгласието си, можете да ни 
предоставите   телефонен   номер   и/или   електронна   поща, на   която   да   Ви 
информираме за резултатите от приема и процедурата по записването Ви. 

• Администриране на обучението.  Имаме законово задължение да поддържаме 
Главна   книга   на   студентите, да   издаваме   студентска   книжка, уверение, 
академическа справка, дипломи за висше образование и за образователна и научна 
степен, както и удостоверения за допълнителни обучения и регистри за тях. Тези 
документи имат задължителни атрибути и по закон съдържат по-голям набор от 
лични данни, като ЕГН, дата и място на раждане, постоянен адрес, снимка и др. 
При   организирането   на   учебния   процес   –   обособяването   на   лекционни   
и семинарни    групи,    издаването    и    обработката    на    изпитни    протоколи, 
организирането на стажове и практики, държавни изпити, дипломни защити, ние 
боравим само с Вашите имена и факултетния Ви номер. 

• Социално-битово обслужване. Имаме   законово   основание   да   обработваме 
личните   ви   данни, когато кандидатствате   за   общежитие   или   стипендия. 
Условията и редът за кандидатстване са описани в ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на 
МС от 26.05.2000 г.  за  условията  и  реда  за  предоставяне  на  стипендии  на 
студентите,  докторантите  и  специализантите  от  държавните  висши  училища  
и научни организации. 

  



  

• Достъп до ресурси за обучение. Студентите и специализантите на ВУСИ имат 
достъп до допълнителни ресурси, подпомагащи обучението им. Това са ресурсите 
на библиотеката, платформите за електронно обучение и електронни услуги. 
Използването на такива ресурси е свързано с регистрация чрез Ваши данни, която 
е доброволна и става с изричното Ви съгласие. 

• Финансови отношения.  Имаме  законово  задължение  да  обработваме  Ваши 
лични   данни  при  издаването   на   фактури   и   други   платежни   документи   за 
заплатени  семестриални  и  административни  такси.  За да удовлетворим Ваши 
финансови интереси, може да обработваме лични данни, ако кандидатствате за 
студентски кредит по Закона за кредитиране на студенти и докторанти, както и ако 
кандидатствате за стипендии по програми и проекти на Министерството на 
образованието и науката. 

• Обработване на заявления.  Вашите  права  като  студенти  –  да  прекъсвате  и 
възстановявате обучението си, да сменяте специалността и формата на обучение, 
да се обучавате в съкратен срок и/или по индивидуален план, да се премествате от 
или във друго висше учебно заведение, да ползвате финансови облекчения при 
заплащането  на  таксите  за  обучение  и  др.,  се  уреждат  чрез  Ваши  писмени 
заявления. В тях са необходими само Вашите имена и факултетният Ви номер. В 
някои отделни случаи може искането Ви да се основава на чувствителни данни 
(напр. за здравословното Ви състояние). 

• Осигуряване на ефективна комуникация. ВУСИ събира данни за адреса Ви, 
телефонния Ви номер и електронната Ви поща. Те са необходими за комуникация 
с Вас по повод на обучението Ви, за бързото Ви информиране за решенията на 
органите на управление на ВУСИ по Ваши заявления, за гарантиране на Вашите 
интереси  по  отношение  на  обучението  Ви  в  същата  или  в  нова  образователна 
степен,  за  участието  Ви  в  различни  програми.  Тези данни събираме с Ваше 
съгласие и можете да поискате да бъдат заличени. 

• Сигурност и безопасност. ВУСИ има ангажимент да осигурява сигурността и 
безопасността на територията на висшето училище. Това включва заснемането на 
изображения чрез системата за видеонаблюдение. Имаме законово задължение и 
ако се наложи, ще бъдем длъжни да споделим тази информация с 
правоохранителните органи. 

Достъп до личните Ви данни във ВУСИ имат упълномощени служебни лица в изпълнение 
на своите основни задължения. Всяко служебно лице, което има достъп до лични данни, 
носи отговорността, че обработва тези данни само за целите, за които е упълномощено, и 
е длъжно да работи с данните като поверителни. 

 
5.3. Срок на съхранение 

 
ВУСИ съхранява личните данни на служители, преподаватели и студенти толкова дълго, 
колкото  е  необходимо,  за  да  бъдат  постигнати  целите,  посочени  в  тази  Политика  
за личните данни, или за да бъдат спазени изисквания на действащото законодателство. 
ВУСИ съхранява предоставените при записването като новоприет студент лични данни 
за целия срок на следването. След дипломирането на студента данните се архивират и се 
съхраняват безсрочно за целите на опазване на легитимните интереси на ВУСИ. 

Най-дългият  срок  за  съхранение  на  Ваши  лични  данни  е  свързан  със  законовото  
ни задължение  да  издаваме  дубликати  на  дипломи  за  висше  образование.  Срокът за 
съхранение на данните, съдържащи се в дипломите за висше образование, е 50 години. 



  

Това не означава, че ние активно си служим с тези данни за този период. Съхраняваме ги 
в архив при строги правила и ограничен достъп и ги използваме само при заявление за 
издаване на дубликат. 

 
5.4. Споделяне на данни с трети страни 
 
ВУСИ  има  законово  задължение  да  предоставя  лични  данни  на  трети  страни  (извън 
ВУСИ). ВУСИ е длъжно да предостави лични данни на: 

• Министерството на образованието и науката. Според Закона за висшето 
образование Министерството е длъжно да поддържа Регистър на действащите и 
прекъсналите студенти и докторанти и Регистър на дипломите за висше 
образование. На МОН предоставяме  Ваши  лични  данни  и  при  заявките  си  за 
получаване  на  холограмните  стикери,  поставяни  на  дипломите  за  завършено 
висше  образование.  Практически  на  МОН  предоставяме  всички  Ваши  лични 
данни,  събрани  от  нас  чрез  формулярите  за  кандидатстване  и  записване,  тези, 
съдържащи се в дипломите Ви за завършено предходно образование, както и в 
издадените от нас дипломи за завършено висше образование. 

• Националната агенция по приходите – за нуждите на здравното осигуряване. 
Вашето име и ЕГН ще бъдат предоставени на НАП за целите на здравното Ви 
осигуряване, ако Вие сте на възраст до 26 години и учите в редовно обучение. 

• МВнР, МВР – дирекция „Миграция“ и МОН. ВУСИ е длъжно да предостави 
лични данни на чуждестранните студенти за издаване на виза D. ВУСИ може да 
споделя  лични  данни  с  длъжностни  лица,  представители  на  имиграционните 
власти, относно статута на кандидат-студентите или студентите, чието 
гражданство е извън Европейския съюз. 

Някои данни за Вас понякога могат се споделят с трети лица и на други основания. Може 
да се наложи Ваши данни да бъдат споделяни с партниращи университети, ако участвате 
в програми за студентски обмен или в международни проекти, както и с финансиращи 
организации, ако получавате от тях стипендии, спонсорство или друг вид финансиране. 
При възникване на такъв или подобен случай ще бъдете отделно информирани, а вашите 
права –  гарантирани чрез договор или по друг приложим за конкретния случай начин. 
Възможно е да заснемем Ваши снимки като участващи в учебния процес или при 
публични събития и церемонии във ВУСИ. Тези снимки могат да бъдат публикувани на 
интернет страниците на ВУСИ. 

ВУСИ може да споделя лични данни и при някои извънредни обстоятелства, например: 
ако данните са необходими за защита на Вашите жизнени интереси или жизненоважни 
интереси  на друго  лице;  когато не  е  възможно  или  уместно  да  се  получи  Вашето 
съгласие; може да представи данни на полицията или на други разследващи органи за 
предотвратяване  или  разкриване  на  престъпления  или  ако  се  изискват  със  съдебно 
решение. 

 
 
6. Защита на личните данни 

 
Всички събрани във времето данни се съхраняват в изградени за целта регистри, достъп 
до които имат само и единствено упълномощени за целта лица. 
В  пълно  съответствие  със  законовите  изисквания  за  защита  на  личните  данни  ВУСИ 
прилага строги организационни и технически мерки за сигурност, между които: 

• криптиране на личните данни; 



  

• мерки  за  гарантиране  на  постоянна  поверителност,  цялостност,  наличност  и 
устойчивост на системите за обработване на данните; 

• мерки  за  своевременно  възстановяване  на  наличността  и  достъпа  до  личните 
данни в случай на физически или технически инцидент; 

• редовно изпитване и оценка на ефективността на прилаганите мерки с оглед на 
гарантирането на сигурността на обработването на данните. 

 
В случай на нарушаване на правата на субектите всеки един от тях има право на защита, 
която може да реализира, като сезира Комисия за защита на личните данни. 


