ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ПО ЗАЩИТА НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Обща информация
Регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation – GDPR) 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 и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ
регламент за защитата на данните) е в сила, считано от 25 май 2018г.
Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на
физическите лица от всички държави членки на ЕС.
Военномедицинска академия (ВМА) предоставя настоящата информация на
основание чл. 12, параграф 1 от Регламента и прилага настоящата Политика за
поверителност.
Тази политика е един от начините ВМА да демонстрира отдаденост към принципите
на прозрачност и отговорност към пациентите и други физически лица.
ВМА в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от
Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на
лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните
данни.
Информация относно Администратора на лични данни
Наименование:
Седалище и адрес на управление:
Данни за кореспонденция:
Телефон:
Web site:

Военномедицинска академия
гр. София, 1606, бул. „Георги Софийски” № 3
гр. София, 1606, бул. „Георги Софийски” № 3
02/92 25 422
www.vma.bg

Данни за длъжностното лице за защита на данните
Име:
Данни за кореспонденция:
Телефон:
Web site:
E-mail:

Мирослав Памуков
гр. София, 1606, бул. „Георги Софийски” № 3
02/92 26 220
www.vma.bg
dpo@vma.bg

Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование:
Седалище и адрес на управление:
Данни за кореспонденция:
Телефон:
Web site:
E-mail:

Комисия за защита на личните данни
гр. София, 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров” № 2
гр. София, 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров” № 2
02/91 53 518
www.cpdp.bg
kzld@cpdp.bg
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Принципи при събиране, обработване и съхраняване
При обработката, събирането и съхраняването на лични данни, ВМА се ръководи от
следните принципи:







Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
Свеждане на събираните данни до минимум;
Ограничение на целите на обработване;
Точност и актуалност на данните;
Ограничаване срока на съхранение на документите, съдържащи лични данни;
Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво
на сигурност на личните данни;
 Отчетност.
Права на субекта на лични данни
-

Право на достъп до личните данни

Имате право на достъп до своите лични данни като изисквате и получавате
информация за тяхното обработване.
Предоставянето на достъп до информацията за обработването на Вашите лични
данни е безплатно. Военномедицинска академия си запазва правото да наложи
административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
-

Право на коригиране и възражение за обработване на лични данни

Имате право да коригирате личните си данни при установяване на неточност, както и
право на възражение относно обработването на Вашите лични данни.
-

Право на изтриване („да бъдеш забравен”)

Вие може да поискате от ВМА изтриване на личните Ви данни, когато е налице
някое от посочените основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани
или обработвани по друг начин в случаите, когато нормативен акт не налага тяхното
срочно съхранение;

при оттегляне на съгласието си в случаите, когато нормативен акт не налага
тяхното срочно съхранение;

вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и не е на
лице законово основание за тяхното обработване;

личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно
задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо
Военномедицинска академия.
ВМА няма основание да заличава лични данни, които са нормативно определени и
следва да се съхраняват в законовите срокове.
-

Право на ограничаване обработването на данни

Имате право да изискате ограничаване обработването на свързаните с Вас лични
данни, когато:

оспорите личните данни за срок, който позволява на ВМА да провери
точността на личните данни;
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обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат
изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

Военномедицинска академия не се нуждае повече от личните данни за целите
на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на
свои правни претенции;

възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните
основания на Военномедицинска академия имат преимущество пред интересите Ви.
Субектът на данни има право по всяко време и на основания, свързани с неговата
конкретна ситуация на възражения срещу обработване на личните му данни.


Правното основание за обработването
Медицинските, военномедицинските и административните услуги, дейности,
свързани с националната сигурност и международното военно сътрудничество, научнопреподавателската дейност, дейности по доставки, услуги и строителство с различни
контрагенти за нуждите на ВМА, взаимоотношения със синдикални организации и
дейността на ведомствената комисия по условията на труд, архивната дейност и услуги и
дейността на специализираните звена към ВМА, които предлагаме изискват обработване и
съхранение на лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими, за да бъде
обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на Република
България и Европейския съюз. ВМА събира личните данни за конкретни и легитимни цели
и не ги обработва по-нататък по начин несъвместим с тези цели.
ВМА събира личните данни за конкретни и легитимни цели и неги обработва понататък по начин, несъвместим с тези цели.
Личните данни се събират, обработват и съхраняват в две категории:
- „обикновени” – (основна информация за пациента) – три имена, ЕГН, адрес, дата
на раждане, телефони за връзка и т.н.;
- „специални” (данни, свързани с отношенията пациент–болница) – заболявания,
лечения, резултати от различни изследвания ( кръвна картина, ренгенови снимки и други)).
Видеонаблюдение във ВМА
На територията на лечебното заведение се извършва видеонаблюдение в
общодостъпните зони. Системата за видеонаблюдение е създадена с цел опазване на
обществения ред, на имуществото на болниците и сигурността на пациентите, както и
извършване на контрол на достъп до обособените зони за сигурност.
Видеонаблюдението е изградено на входно – изходните точки на болниците и във
вътрешното дворно пространство. В тези пространства са поставени и обозначителни
табели.
Срокове за съхранение на личните данни
Услугите и дейностите, които ВМА предоставя, изискват и различен срок за
съхранение на лични данни на хартиен и/или електронен носител, определени от
нормативната уредба в страната
При липсата на национални разпоредби са приложими законодателствата на ЕС
и/или на трети страни, както и законовите основания за управление на международни
организации.
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Достъпът до личните данни е ограничен само за служители на ВМА, имащи пряка
или косвена връзка със съответния случай на субекта на лични данни.
Категории получатели на лични данни
ВМА предоставя лични данни извън организацията на следните категориите
получатели на лични данни:
на публични органи (Министерство на отбраната, Министерство на
здравеопазването, Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт,
други органи на изпълнителната власт, органи на съдебната власт, органи на местното
самоуправление,
контролни
и
статистически
институции,
Национална
здравноосигурителна каса, Регионални здравноосигурителни каси, Регионални здравни
инспекции, и други, ако е приложимо);
на обработващи лични данни (физическо или юридическо лице /контрагент/,
което обработва личните данни от името на ВМА и по негово нареждане или възлагане);
на други администратори на лични данни в страни-членки на ЕС;
на трети страни или международни организации – приложимо само при
наличие на договорни взаимоотношения.
ВМА предоставя здравна информация относно пациентите извън лечебното
заведение, в следните случаи:
лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;
съществува заплаха за здравето или живота на други лица;
информацията е необходима при идентификация на човешки труп или за
установяване на причините за смъртта;
информацията е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за
предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
информацията е за нуждите на медицинската експертиза и обществено
осигуряване;
информацията необходима за нуждите на медицинската статистика или за
медицински научни изследвания.
ВМА ползва здравната информация от личните данни:
за извършване на информирани решения по отношение на здравните услуги
спрямо пациентите;
за подсигуряване на ефективно и безопасно лечение на пациентите;
за осъществяване на успешен контакт с други организации, имащи отношение
към здравето на пациентите;
за целите на ефективно финансово управление на публични средства;
за подобряване на знанията за заболяванията и теоретичното, и практическото
усъвършенстване на медицинските специалисти;
за целите на публичната превенция и разработка на нови лечебни средства, за
които се предоставя допълнителна информация на всеки субект на личните данни.
Други
ВМА не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически
произход и религиозни или философски убеждения.
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