Задължителна информация за правата на лицата по защита на
личните данни на кандидат-студенти, кандидат-магистри и кандидатдокторанти на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Наричано по-долу за краткост
„Администратор“, „Университетът“ или „ние“) осъществява дейността си в
съответствие със Закона за висшето образование и подзаконовите нормативни актове,
вътрешните правилници на Университета, 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:
Доц. д-р Елиза Стефанова, тел.: 02/9308 423, 02/943 43 19, имейл dpo@uni-sofia.bg, адрес
България, гр. София, район Средец, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, стая 12.
Какви лични данни, за какви цели и на какво основание събира и обработва
Университетът за Вас като кандидати за придобиване на образователноквалификационна степен „бакалавър“/“магистър“ или образователно-научна
степен „доктор“?
За да проведем кампаниите по прием на студенти за придобиване на ОКС
„бакалавър“/“магистър“, както и конкурсите за придобиване на ОНС „доктор“,
Университетът събира и обработва следните категории лични данни:
1.1. Данните Ви за имена, единен граждански номер, имейл адрес, адрес, телефон,
гражданство, завършено средно или висше образование и др. – Тези данни се
предоставят от Вас още при записването Ви за кандидат-студентска кампания, кампания
за прием на Магистри след завършено висше образование или за конкурс за докторанти
и след успешното Ви класиране, съответно зачисляване, се събират за целите на
записването Ви като студент или докторант в избраната от Вас специалност.
Университетът има законово задължение да обработва тези лични данни за изпълнение
на функциите си в съответствие с нормативната уредба.
1.2. Данни за здравословно състояние и др. – В някои случаи за целите на предоставяне
на условия, съобразени със здравословното състояние на кандидатите, е необходимо да
ни предоставите данни за здравословното Ви състояние. Университетът обработва тези
лични данни на основание Ваше изрично съгласие.
Университетът не обработва повече данни за Вас, отколкото са необходими за
пълноценното провеждане на кампанията за прием за придобиване на съответната ОКС
или конкурс за докторантура.

Как Университетът съхранява Вашите лични данни?
Университетът съхранява личните данни на кандидат-студентите, кандидат-магистрите
и кандидат-докторантите за целия срок на провеждане на съответната кампания, а след
записване или зачисляване – за целия срок на следването на студента до завършване на
образователно-квалификационната степен, или до отчисляване на докторантите, след
което досиетата на студентите или докторантите се архивират и се съхраняват безсрочно
за целите на опазване на легитимните интереси на Университета.
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
Отдел „Студенти“ на съответния Факултет, в който сте записани.
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.
Можете да се запознаете с пълния текст на Задължителната информация за правата
на лицата по защита на личните данни за клиентите на Софийски университет „Св.
Климент Охридски“ на нашия уебсайт: https://www.uni-sofia.bg/ и на място в
Университета.

