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Утвърждавам,  
 

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА 

Директор на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ 

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА БДИБР 

 

 

Басейнова  дирекция „ Източнобеломорски район“ /БД ИБР/- Пловдив е 

специализиран държавнен орган  към Министерството на околната среда и водите. 

Принципът на басейновото управление се основава на естественото разположение на 

вододелите между водосборните области на една или няколко основни реки на територията 

на Република България.  

 

Седалището на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ е град Пловдив 4000, 

ул. „Янко Сакъзов“ № 35, област Пловдив, община Пловдив. Функциите и правомощията на 

БД ИБР са уредени в Закона за водите, както и всички специализирани закони  и подзаконови 

нормативни актове, имащи значение и отношение към опазването на водите и водните обекти 

на територията на БД ИБР. 

БД ИБР и Вашите лични данни 

Защитата на личните данни на всяко физическо лице е от изключителна важност за БД 

ИБР, поради тази причина са предприети необходимите технически и организационни мерки 

за тяхната защита, част от която е и настоящата Политика за защита на личните данни. 

Политиката за защита на личните данни на БД ИБР е изготвена и се основава на 

действащото в Европейския съюз и Република България законодателство. 

 

Какво се подразбира под защита на лични данни 

 

 „лични данни“ са информация, с която едно физическо лице може да бъде 

идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за 

личността, като например име, идентификационен номер /ЕГН, данни за контакт-

местонахождение/ и други. Тези признаци може да са част от физическата, 

физиологичната, генетичната, психологичната, умствената, икономическата, културната 

или социалната идентичност на физическото лице; 

  „обработването на лични данни“ е съвкупност от действия извършени с лични данни или 

набор от данни, отнасящи се до физическите лица, като: събиране, записване, 

организиране,структуриране, 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. 

 

Защо обработваме вашите лични данни? 

 

Основната цел, за която се извършва обработката на лични данни на физически лица, е 

идентифицирането им по безспорен начин във връзка с осъществяването на 
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законоустановените функции и правомощията на БД ИБР  по извършването на 

превантивен, текущ и последващ контрол за спазване на изискванията на екологичното 

законодателство, в това число установяване на административни нарушения и налагане на 

административни наказания, както и други правомощия предвидени в нормативната уредба. 

 

Принципи, от които се ръководим и които спазваме 

 

Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничения. БД ИБР спазва 

изрично основните принципи, въведени като задължителни при обработването на личните 

данни, като законосъобразност, прозрачност, добросъвестност, целесъобразност и точност, 

пропорционалност, отчетност, цялостност и поверителност. 

 

Какви са вашите права като субект на данни 

 

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 

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. 

 

В кои случаи можем да разкрием вашите лични данни 

 

БД ИБР-Пловдив прилага комплексни мерки, за да защити вашите лични данни от 

загуба, кражба или злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или 

унищожение. Възможно е при предвидени в нормативния актобстоятелства, Вашите лични 

данни да бъдат разкрити при: 

 Изрично съгласие от Ваша страна; 

 Наличие на разрешение от Комисията по защита на личните данни 

 По искане на съд, прокуратура или разследващи органи 

 По искане на друг държавен орган, когато има законово основание; 

 Осъществяване целите на националната сигурност или при възникването на 

проблеми. 

 

 

За повече информация относно политика по защита на личните данни в БД ИБР-Пловдив 

сигнали, предложения и други въпроси, можете да се свържете с нас: 

 По седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.„Янко Сакъзов“ № 35, обл. 

Пловдив, общ.Пловдив; 

 По официалната електронна поща bd_control_legal@abv.bg 

 Чрез длъжностното лице по защита на личните данни на тел. 032/604722 
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