РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ,

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ БД ИБР –ПЛОВДИВ
Във връзка с влизането в сила на Общия регламент относно защитата на данни ( ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г.;БД ИБР- Пловдив Ви
информира следното:
Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ е администратор на лични данни по
смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните( ЕС)
2016/679.
Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е
идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез информационен
номер или чрез един или повече специфични признаци.Личните данни се събират за
конкретни, точно определени и законни цели, обработват се законосъобразно и добросъвестно
и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
Основната цел, за която се извършва обработването на лични данни на физическите
лица, и идентифицирането им по безспорен начин, във връзка с осъществяване на
законоустановените функции на БД ИБР- Пловдив по извършването на превантивен, текущ и
последващ контрол, за спазване на изискванията на екологичното законодателство, в това
число осъществяване на административни нарушения и налагане на административни
наказания, както и други правомощия, предвидени в нормативната уредба.
Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничения. БД ИБР Пловдив
спазва стриктно основните принципи, въведени ката задължителни при обработването на
лични данни, а именно законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и
точност, пропорционалност, отчетност, цялостност и поверителност.
Представяните от Вас лични данни, могат да бъдат предоставяни на друг държавен
орган, за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора на лични
данни.
В случай на предоставяне на документи, съдържащи лични данни на лица,
различни от Вас, които не са адресати на административната услуга и които данни не са
необходими на БД ИБР за осъществяване на конкретно законово правомощие и/или
предоставяне на административна услуга, следва да предприемете действия по
заличаването им, преди подаване на документите в деловодството на БД ИБР.При
съмнения или колебания относно относно необходимостта от тях, може да се обърне за
съдействие към длъжностното лице по защита на личните данни към БД ИБР-Пловдив.
Във връзка със събирането и обработването на Вашите лични данни, имате право на:
 Информация относно обработваните Ваши лични данни и достъп до събраните
за Вас лични данни;
 Коригиране/ попълване, ако данните са неточни/непълни- по Ваша инициатива
или по инициатива на БД ИБР-Пловдив;
 Изтриване на личните данни, при наличие на законово основание
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 Ограничаването на обработването на Вашите лични данни от страна на БД ИБР
Пловдив, при наличие на законови основания;
 Преносимост на личните данни между отделни администратори- това право Ви
позволява да получите данните си от БД ИБР Пловдив и да ги прехвърлите на
друг администратор, в подходящ за употреба формат;
 Възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на
законови основания;
 Защита по административен или съдебен ред, в случай, че правата Ви са били
нарушени.
Всеки, който счете, че правата му са били нарушени, има право да подаде жалба до
Комисията за защита на личните данни, с адрес град София 1592,
бул.
„Проф.
Цветан Лазаров“ № 2
Данни за връзка с длъжностното лице по защита на данните в БД ИБР- Пловдив
тел. 032/604722, имейл адрес: bd_control_legal@abv.bg
Данни за връзка с БД ИБР- Пловдив
тел. 032/604720, имейл адрес: bd_control@abv.bg
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