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КОНТРОЛ НА ДОСТЪП 

Уведомление за поверителност 
 

Настоящото уведомление се отнася до обработването на лични данни от системата за контрол на достъп в 

сградата на община Благоевград. 

Контрол на достъп е техническа форма на обработка и съхранение на лични данни, включваща отчитане на 

достъп чрез карта в охраняван обект и запис на получените данни в предвидения от закона срок. 

По смисъла на Регламент (ЕС)2016/679, община Благоевград е администратор на лични данни и осъществява 

контрол на достъпа с охранителна цел - гарантиране сигурността и безопасността на служители, граждани, 

имущество и информация, както и контрол на работното време и трудова дисциплина. 

Събраните данни се обработват само за посочените цели. Възможността за използване на данните за други 

цели, несъвместими с първоначалните, е сведена до минимум с прилагани организационни и технически 

мерки, които ограничават нерегламентирания достъп до данните и осигуряват достъп единствено на 

служители от отдел „Информационно обслужване“, чиито служебни задължения го изискват. Техническите 

мерки за защита на данните включват контрол на достъп до сграда и помещения, физическа охрана, пароли за 

достъп до системата, разполагане на отчитащите устройства по начин, недопускащ отклонение от поставените 

цели.  

Системата за контрол на достъп и отчитане на работно време записва две имена на служител/посетител, номер 

на карта, дата/час и посока на преминаване (влязъл/излязъл) при всяко регистриране на карта в устройствата. 

Идентифициране на лицата в системата за контрол на достъп и отчитане на работно време се осъществява 

посредством номер на карта, системата не събира и обработва биометрични данни, нито други данни от 

чувствително естество.  

Личните данни от системата за контрол на достъп и отчитане на работно време се обработват законосъобразно 

на основание чл. 6, пар. 1, буква е) – за целите на законния интерес на администратора при опазване на 

безопасността на служителите и посетителите/ползвателите, контрол и отчитане на работното време и 

трудовата дисциплина на служителите, както и опазване на имуществото и информацията в сградата на 

община Благоевград.  

Местата, където са разположени отчитащите устройства, са оказани с информационни табели, поставени на 

видно място с информация за администратора и данни за контакт с него.   

Записите от системата за контрол на достъп и отчитане на работно време се съхраняват на локален сървър. 

Срокът за съхранение на записите, определен при отчитане на целите, е една година.  

Лични данни от системата за контрол на достъп не се споделят с трети страни, освен в случаите, предвидени 

по закон. Достъп се предоставя на органите на реда съгласно техните правомощия. При инцидент и/или 

изискване от компетентните органи, конкретни записи могат да бъдат съхранени след изтичане на 
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установения срок за целите на установяване на извършено, извършвано или подготвяно престъпление или 

нарушение на обществения ред. 

Като субекти на данни, Вие можете да упражните правата си по чл. 15–22 на Регламент (ЕС) 2016/679 за 

личните данни, които община Благоевград обработва за Вас. При подаване на искания за упражняване на 

права, ще Ви бъдат поискани данни, с които да се идентифицирате - документ за самоличност, електронен 

подпис или други методи и средства за идентификация.  

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

Маргарита Петкова  - mpetkova@blagoevgrad.bg,  община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ 1. 

В условията на извънредно положение, системата за контрол на достъп може да включва и измерване на 

телесна температура на влизащите в сградата лица с оглед издадените заповеди на Министъра на 

здравеопазването и Министъра на труда и социалната политика и с цел превенция на риска от 

разпространяване на COVID-19 и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Община Благоевград въвежда пропускателен режим с възможност за измерване на телесна 

температура, който да гарантира контрол и недопускане на територията на сградата на служители и 

външни лица, с прояви на остри заразни заболявания, само за времето на извънредно положение, обявено 

от здравните власти. Данните не се индивидуализират, нито записват. В случай на установен заразен 

служител или посетител на територията на община Благоевград се уведомяват здравните власти, 

които предприемат съответните действия, в рамките на своята компетентност.  
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