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БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ 

ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 
 

 

І. Въведение 

1. Настоящата Декларация за поверителност, наричана за краткост Декларацията, 

съдържа задължителната информация относно събирането, обработването и съхраняването на 

лични данни от Национален археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН), 

както и за правата на физическите лица във връзка със защитата на техните лични данни. 

2. Тази Декларация за поверителност се отнася до личните данни, които се събират във 

връзка с дейностите на в НАИМ-БАН, описани в Декларацията. 

 

 

ІІ. Кои сме ние?  

1. НАИМ-БАН работи върху цялостното изследване на материалната и духовната култура 

на племената и народите, населявали днешните български земи от най-дълбока древност до 

ХVІІІ в. НАИМ-БАН е национален център и координатор на всички теренни археологически 

проучвания на територията на България и осъществява научен и методически контрол над тях. 

Археологическият музей е най-големият в България и със своите експозиции е един от най-

важните центрове в страната за популяризиране миналото на днешните български земи. Със 

своя научен и музеен потенциал НАИМ-БАН е най-голямата научно-изследователска 

институция за археология в Югоизточна Европа.  

2. НАИМ-БАН е регистриран като администратор на лични данни с идентификационен № 

19459, съгласно изискванията на действащото до 25 май 2018 г. българско законодателство в 

областта на защитата на личните данни. 

3. НАИМ-БАН осъществява дейността си в съответствие с Общ регламент за защита на 

данните 2016/679 на Европейския съюз (Регламент (ЕС) 2016/679) от 27 април 2016 г. относно 

защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 

движение на такива данни, и в съответствие с другите европейски и български нормативни 

актове в областта на защитата на личните данни. НАИМ-БАН спазва следните принципи при 

обработката на лични данни на физически лица: 

3.1 законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; 

3.2 ограничение на целите на обработване; 

3.3 свеждане на данните до минимум; 

3.4 точност и актуалност на данните; 

3.5 ограничение на съхранението на данните; 

3.6 цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на 

сигурност на личните данни; 

3.7 отчетност. 
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IІІ. Събиране, обработване и съхраняване на лични данни  

1. Лични данни са всяка информация, отнасяща се до служителите на НАИМ-БАН, лицата 

по граждански договор, кандидатите за работа и контрагентите по договори, която ги 

идентифицира или чрез която същите могат да бъдат идентифицирани пряко или непряко, чрез 

идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн 

идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, 

генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност 

на това физическо лице. 

2. Във връзка с изпълнението на своята научно-изследователска, музейна и 

административна дейност, НАИМ-БАН събира и обработва следните категории лични данни 

2.1 физическа идентичност – име, ЕГН, адрес, номер на лична карта, месторождение, 

телефон, имейл;  

2.2 икономическа идентичност - имотно и финансово състояние, банкова сметка 

2.3 социална идентичност – образование, допълнителни квалификации, 

професионално-трудова кариера; 

2.4 гражданскоправен статус – свидетелства за съдимост, удостоверения от други 

институции; 

2.5 данни за здравословно състояние. 

3. НАИМ-БАН не събира, не обработва и не съхранява специални категории лични данни, 

както и не извършва автоматизирано профилиране. 

4. НАИМ-БАН гарантира, че личните данни, които се събират и обработват, ще бъдат 

използвани единствено за следните цели: 

4.1 управление на човешките ресурси и администриране на персонала;  

4.2 управление на финансови и счетоводни дейности;  

4.3 водене на деловодна система и административно обслужване; 

4.4 реализиране на обществени поръчки; 

4.5 организация на научната дейност и научния потенциал на НАИМ-БАН; 

4.6 охрана на обекти, мероприятия и физически лица от противоправни посегателства; 

4.7 провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа; 

4.8 временно ползване, изготвяне на справки и копия на архивни и библиотечни 

документи и други. 

5. НАИМ-БАН обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, 

точно определени и законни цели, когато  

5.1 това е нормативно установено задължение; 

5.2 физическото лице, за което се отнасят данните, е дало своето изрично писмено 

съгласие; 

5.3 това е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото 

лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на 

договор и предприети по негово искане.  

6. НАИМ-БАН поддържа личните данни във вид и форма, които позволяват 

идентифициране самоличността на физическите лица за срок не по-дълъг от необходимия за 

изпълнение на целите, за които личните данни се обработват. 

7. Съхраняване за по-дълги срокове е допустимо за целите на архивирането в обществен 

интерес, за научни изследвания или статистически цели, и само при изпълнението на 

подходящи технически и организационни мерки за гарантиране на правата и свободите на 

субекта на данните. Личните данни, запазени след датата на обработването, ще бъдат 

съхранявани по подходящ начин и срокове съгласно Номенклатурата на делата и сроковете на 

тяхното съхраняване на НАИМ-БАН. 
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8. НАИМ-БАН спазва технологията за безопасно поддържане и съхранение, обновяване, 

заличаване и унищожаване на лични данни. 

 

 

ІV. Права на субектите на данни (физически лица) 
1. Субектите (физически лица) – притежатели на личните данни, респективно служителите 

на НАИМ-БАН и всички наети от администратора физически лица, изразяват свободно своето 

съгласие относно обработването на отнасящи се за тях лични данни. 

1.1 Под „съгласие“ НАИМ-БАН разбира всяко свободно изразено, конкретно, 

информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством 

изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него 

лични данни да бъдат обработени. Субектът на данните може да оттегли своето съгласие по 

всяко време. 

1.2. НАИМ-БАН разбира под „съгласие“ само случаите, в които субектът на данните е 

бил напълно информиран за планираното обработване и е изразил своето съгласие и без върху 

му да бъде упражняван натиск. Съгласието, получено при натиск или въз основа на подвеждаща 

информация, няма да бъде валидно основание за обработване на лични данни. Със съгласието 

си да приеме Декларацията, субектът на данни дава разрешение за обработване личните му 

данни само за посочените от НАИМ-БАН цели. 

1.4. За специални категории данни трябва да се получи изрично писмено съгласие 

Процедура по получаване на съгласие за обработване на лични данни на субектите на данни, 

освен ако не съществува алтернативно законно основание за обработване. 

2. Физическото лице има право по всяко време да: 

2.1 да получи достъп до личните му данни, които се обработват от администратора или 

копие от тях;  

2.2 да поиска коригиране, актуализиране или изтриване на лични му данни; 

2.3 да поиска информация за получателите на личните му данни; 

2.4 да поиска от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в 

този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани; 

2.5 да направи възражение срещу обработване на неговите лични данни и за правото на 

преносимост на данните; 

2.6 да оттегли съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на 

обработването въз основа на това съгласие, преди то да бъде оттеглено; 

2.7 да се противопостави на автоматизирано профилиране, което се случва без негово 

съгласие,  

2.8 да се обърне с жалба до надзорен орган ако смята, че някоя от разпоредбите на 

Регламента е нарушена. 

3. НАИМ-БАН информира писмено субекта на данните за всеки отказ за коригиране или 

изтриване на лични данни, или ограничаване на обработването и за причините за отказа в срок 

до 30 календарни дни от получаването на искането.  

4. НАИМ-БАН може да забави, да ограничи или да не предостави информация на субекта 

на данните, като се отчитат основните права и легитимните интереси на засегнатото физическо 

лице, за да: 

4.1 не се допусне възпрепятстването на служебни или законово регламентирани  

проверки или други процедури; 

4.2 не се допусне неблагоприятно въздействие при предотвратяването, разкриването, 

разследването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания; 

4.2 се защити общественият ред; 

4.3 се защити националната сигурност; 

4.4 се защитят правата и свободите на други лица. 
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4.5 за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически 

изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да 

направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;  

5. След отпадане на съответното обстоятелство по т.4 НАИМ-БАН предоставя без 

забавяне исканата информация. 

6. В случаите, когато данните не са получени от субекта на данни, НАИМ-БАН го 

информира за целите и правното основание на обработването, за категориите предоставени 

данни и техния източник, за получателите, на които ще бъдат предоставени, както и за правото 

му на достъп до неговите лични данни. 

7. Всички горепосочени искания могат да бъдат направени с попълване на Искане от 

субект на лични данни по образец и представяне на документ за самоличност, което е на 

разположение в сградата на НАИМ-БАН, на адрес ул. „Съборна № 2”, етаж 1, стаи № 3 и № 4. 

 

 

V. Предаване на лични данни за обработване 

1. НАИМ-БАН самостоятелно събира и обработва предоставените от субекта лични 

данни. Те ще бъдат предоставяни на трети лица само в изрично предвидените от закона случаи, 

когато са изискани от компетентните държавни или общински органи. 

2. Всички лични данни се съхраняват на територията на Република България. НАИМ-БАН 

не извършва трансфер на лични данни към държави извън Европейския съюз. 

 

 

VІ. Право на жалба до надзорния орган 

1. Субектът на данни има право лично да подаде жалба до надзорния орган по защита на 

личните данни на Република България - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. 

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 (www.cpdp.bg), или чрез Длъжностно лице по 

защита на данните на НАИМ-БАН.  

 

VІІ. Информация относно Администратора на лични данни и 

длъжностното лице по защита на личните данни 

 

Данни за контакт с Администратора на лични данни: 

Наименование: НАИМ-БАН: 

Седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Съборна“ № 2 

Адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. „Съборна“ № 2 

Телефон: 02 988 24 06 

Ел. поща: naim@naim.bg 

Интернет страница: http://naim.bg/bg/home/ 

 

 

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните: 

Тел: +359 876 11 62 10 

Ел. поща: gdpr@naim.bg 

http://www.cpdp.bg/
mailto:naim@naim.bg

