ОБЩИНА ГУРКОВО
гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3
тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084,

факс 04331/ 2884, e-mail: gurkovo_obs@abv.bg

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ОБЩИНА
ГУРКОВО
Тези Правила за видеонаблюдение в сградата на община Гурково и
видеонаблюдение на обществени места на територията община Гурково /наричани за
краткост „Вътрешни Правила“/ съдържат общите правила в случаите на събиране на лични
данни чрез видеонаблюдение, които се прилагат в Община Гурково – администратор на
лични данни по смисъла на Регламент 2016/679 за защита на личните данни.
Настоящите Вътрешни правила имат за цел да създадат такава правна форма и
организация в процеса на обработване и съхранение на личните данни при
видеонаблюдение, която да гарантира в пълна степен тяхното опазване от неправомерен
достъп, изменение или разпространение, случайно или незаконно унищожаване, случайна
загуба, както и от други незаконни форми на обработване.
Тези правила са част от техническите и организационни мерки за сигурност,
описани в Политиката за защита на личните данни и Процедура за обработване на лични
данни чрез видеозапис от средства за наблюдение.
Настоящите Вътрешни правила са в съответствие със ЗЗЛД, Кодекса на труда,
ЗМСМА и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.
Всички форми на заснемане, записване и други, накърняващи етичните правила и
засягащи човешкото достойнство, са в противоречие със ЗЗЛД и чл.127, ал. 2 от КТ.
Настоящите Вътрешни правила се прилагат по отношение на всички служители,
контрагенти и посетители на сградата на Община Гурково, както и на преминаващите лица
в обхвата на видеонаблюдението, чиито лични данни са събирани и съхранявани.
СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. ЦЕЛ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО
Община Гурково определя обхвата на наблюдаваните обекти и територии.
Камерите са аналогови и IP.
При видеонаблюдение в сградата на община Гурково се наблюдават: входа на
общината, първи етаж от сградата на общината.
При видеонаблюдение на обществени места на територията община Гурково се
наблюдават следните обекти:

ГРАД ГУРКОВО
Автогара
Детска площадка в парка до Автогарата
Паркинг срещу СУ „ Христо Смирненски“
Паркинг до Общинска администрация
Център – площада пред НЧ „Войвода Генчо Къргов-1920 г.“
Пред сградата на Община Гурково
КМЕТСТВО ПАНИЧЕРЕВО
Център пред кметството
КМЕТСТВО КОНАРЕ
Център пред кметството
Системата прави видео запис, направен от камерите в наблюдаваната зона, заедно с
времето, датата и местоположението.
Видеонаблюдение се осъществява с цел осигуряване безопасността на гражданите и
охрана на имуществото.
Не се използват уебкамери.
Записите се съхраняват за период от 3 дни до 14 дни и външни лица нямат достъп
до записите.
Достъпът се осъществява по следния начин:
Наблюдението на видеокамерите се осъществява в стаята на Дежурния по общински
съвет по сигурност, където достъпът на външни лица е забранен.
Достъп до видеозаписите имат ръководството на общината и служители на община
Гурково:
Кмет на община – Администратор на лични данни, при упражняване на своите
правомощия по ЗМСМА, Кодекса на труда, ЗЗЛД и др. нормативни документи.
Заместник-кмет на община
Секретар на община
Главен специалист „ОМП“
Достъп до лични данни от видеонаблюдение имат всички публични и съдебни
органи, които по силата на закон или специален нормативен акт имат право на такъв
достъп, след легитимиране. Достъпът на публични или съдебни органи до личните данни
става след уведомяване на Кмета на общината или упълномощено от него лице.
С предаване на записа се съставя приемо-предавателен протокол, в който се
описват дата, камера, случило се събитие, лицето, което предоставя видеозаписа и
лицето, на което е предоставен.
След изтичане на срока по-горе, записите се самоунищожават, като се презаписва
върху най-стария запис.
Записите се запазват извън посочения по-горе срок в случаите, когато е нужно за
целите на разследване на престъпления или нарушения, за което Община Гурково
уведомява разследващия орган – полиция, прокуратура, Комисия за защита на личните
данни и др.
Община Гурково има задължение да информира всяко лице преди да събере
неговите лични данни за/при определени обстоятелства.

Община Гурково е длъжна да информира физическите лица за извършваното
видеонаблюдение чрез информационни табла, поставени на подходящи места и
Съобщение за поверителност.
Личните данни се предоставят доброволно от лицата при влизането им в сградата на
Община Гурково или при преминаването през обществените места с видеонаблюдение.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ
ДАННИ ЧРЕЗ СИСТЕМИТЕ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Субектите на лични данни, чиито данни са събрани чрез системата за
видеонаблюдение, са запознати, че имат следните права, посочени в Общия регламент
относно защитата на данните, а именно:
– право на информация;
– право на копие на данните (право на достъп до личните данни, които се отнасят до тях);
– право на коригиране на личните данни;
– право на изтриване (правото да бъдеш забравен);
– право на възражение пред администратора,
– право да подадат жалба до надзорния орган за защита на данните (Комисия за
защита на личните данни), когато считат, че правата им са нарушени;
– право да възразят срещу обработване на данните чрез видеонаблюдение; Всякаква
информация във връзка с техните права или по други въпроси, свързани със защитата на
личните данни, субектите могат да получат, като се обърнат към администратора на
следните адреси за контакт: гр. Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг“ 3,
https://www. obshtina-gurkovo.com
За контакти с Комисията за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан
Лазаров” № 2 , https://www.cpdp.bg
§.1 Настоящите Вътрешни правила влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване от кмета
на община Гурково.
§.2. Настоящите Вътрешни правила се актуализират своевременно при изменение в
разпоредбите на ЗЗЛД, КТ и ЗМСМА, както и при изменение на обхвата на наблюдаваните
обекти и територии, в срок до 30 дни от настъпване на основанието за актуализация.
Тези правила са приети и утвърдени със Заповед №.З-478/16.10.2018 г. на Кмета
на община Гурково.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ,
СЪЗДАДЕНИ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ – ГРАД ГУРКОВО
Данни за администратора и за контакт с него.
ОБЩИНА ГУРКОВО, ЕИК по БУЛСТАТ, BG123092756 с адрес: 6199 Гурково, бул. ”Княз
Александър Батенберг“, № 3, интернет адрес: www. obshtina-gurkovo.com; тел.
+3594331/2260, Ел. поща: gurkovo_obs@abv.bg е администратор на личните данни на лицата,
създадени чрез системата за видеонаблюдение на Общинска администрация – град Гурково .
Уведомяваме Ви, че:
– Община Гурково извършва видеонаблюдение с цел осигуряване безопасността на
гражданите и охрана на общинското имущество.
– Записите от видеонаблюдението се пазят в срок от 3 до 14 дена, след което се унищожават.
– Записите се запазват извън посочения по-горе срок в случаите, когато е нужно за целите на
разследване на престъпления или нарушения, за което Община Гурково уведомява
разследващия орган – полиция, прокуратура, Комисия за защита на личните данни и др.
– Субектите на лични данни, чиито лични данни се обработват чрез системата за
видеонаблюдение, се уведомяват, че имат следните права като субекти на лични данни, а
именно:
– право на информация;
– право на копие на данните (право на достъп до личните данни);
– право на коригиране на личните данни;
– право на изтриване (правото да бъдеш забравен);
– право на възражение пред администратора,
– право да подадат жалба до надзорния орган за защита на данните (Комисия за защита на
личните данни) на следния адрес, когато считат, че правата им са нарушени;
– право да възразят срещу обработване на данните чрез видеонаблюдение;
Всякаква информация във връзка с техните права или по други въпроси, свързани със
защитата на личните данни, субектите могат да получат, като се обърнат към
администратора на следните адреси за контакт: гр. Гурково, бул. „Княз Александър
Батенберг“ 3, https://www. obshtina-gurkovo.com ; тел. +3594331/2260
По всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на
права, Вие може да се обърнете към определеното от община Гурково длъжностно лице по
защита на данните, по Ваш избор, на някой от посочените данни за контакт:
Длъжностно лице по защита на данните:
Ел. поща: vaniasgeorgieva@gmail.com
Тел: +359897942589
Ел. поща: gurkovo_obs@abv.bg
Тел: +3594331/ 2260
За контакти с Комисията за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф.
Цветан Лазаров” ,№ 2, https://www.cpdp.bg

