ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
В ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
В качеството си на администратор на лични данни, Инспекторатът към Висшия
съдебен съвет има задължение да Ви информира какви лични данни обработва, за какви
цели и на какво основание, както и на кои лица предоставя данните .
Данни за контакт с администратора:
гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон“ №17
Работно време: понеделник – петък, 09:00ч. – 17:30ч.
Електронна поща: ivss@inspectoratvss.bg
Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:
Ясен Сапунджиев –експерт- в звено „Аналитично“
Електронна поща: gdpr@inspectoratvss.bg

ИВСС обработва лични данни за осъществяване на някоя от следните цели:
Разглеждане на сигнали относно организацията на административната дейност,
и организацията по образуването и движението на съдебните, прокурорските и
следствените дела, както и приключването на делата в установените срокове;
Извършване на проверки по заявления срещу нарушаване на правото на
разглеждане и решаване на делата в разумен срок;
Извършване на планови и тематични проверки, и проверки по сигнали относно
дейността на органите на съдебната власт;
Поддържане на регистър на декларациите за имущество и интереси на съдии,
прокурори и следователи по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ;
Поддържане на регистър на влезлите в сила наказателни постановления по
отношение на съдии, прокурори и следователи за нарушаване на сроковете за подаване
на декларации за имущество и интереси;
Извършване на проверки за почтеност и конфликт на интереси, за установяване
на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и проверки, свързани с
нарушаване независимостта на съдиите, прокурорите и следователите;
Разглеждане на заявления по ЗДОИ;
Управление на човешките ресурси;

Провеждане на конкурси за подбор на служители;
Сключване и изпълнение на договори по реда на ЗОП, ЗЗД, ТЗ и др.;
Осъществяване на процесуално представителство;
Охрана на служебните помещения чрез система за видеонаблюдение.

Податели на сигнали и заявления
Във връзка с упражняването на правомощията на ИВСС като контролен орган по
отношение на дейността на органите на съдебната власт, в Инспектората се подават:
сигнали относно организацията на административната дейност и организацията по
образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените дела, както и
приключването на делата в установените срокове; заявления срещу нарушаване на
правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок; сигнали за нарушаване на
почтеността или независимостта на съдиите, прокурорите и следователите, за конфликт
на интереси и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната
власт. Изброените сигнали и заявления са обединени в отделни регистри. При
разглеждане на сигналите и заявленията, постъпили в ИВСС, се обработват лични
данни на лицата, които сезират ИВСС. Техен източникът е субектът на данните и
категориите им са определят от него с подаване на сигнала в ИВСС, като най-често
включват данни за физическата, икономическата и социалната идентичност, а в
отделни случаи и лични данни относно съдебното минало и/или такива за
здравословното състояние. Данните, станали известни на ИВСС в тази връзка се
обработват на основание чл. 6, пар. 1, б. „в” или б. „д“ от ОРЗД само доколкото са
необходими за упражняване на официални правомощия или за спазване на законово
задължение. Те могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако това е предвидено
в закон.
В регистър „Сигнали и проверки по Глава девета, Раздел Iб ЗСВ” се обработват
лични данни за физическата и социалната идентичност на податели на сигнали. За
опазване на самоличността на лицата, подали такива сигнали са предприети специални
мерки, съобразно чл. 175р ЗСВ. Личните данни от тези регистри могат да бъдат
предоставени на други държавни органи като ВСС и МВР, само когато това е свързано
с осъществяване на техни официални правомощия.

Съдии, прокурори и следователи
ИВСС проверява организацията на административната дейност на органите на
съдебната власт и организацията по образуването и движението на съдебните,
прокурорските и следствените дела, както и приключването на делата в установените
срокове. Разглежда заявления срещу нарушаване на правото на приключване на делата
в разумен срок, извършва проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдии,
прокурори и следователи, на имуществените им декларации, както и за установяване на
действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с
нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите. Доколкото
това е необходимо за осъществяване на официалните му контролни правомощия, ИВСС

обработва лични данни на съдии, прокурори и следователи. Данните са обединени в
следните регистри:
1. Регистър „Сигнали и жалби по реда на чл. 54 ЗСВ”;
2. Регистър „Заявления по глава трета „а” ЗСВ”;
3. Регистър „Актове от извършени проверки”;
4. Регистър „Декларации по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗСВ”;
5. Регистър на влезлите в сила наказателни постановления;
6. Регистър „Сигнали и проверки по Глава девета, Раздел Iб ЗСВ”.
В регистрите „Сигнали и жалби по реда на чл. 54 ЗСВ”, „Заявления по глава
трета „а” ЗСВ” и „Актове от извършени проверки” се обработват лични данни за
физическата и социалната идентичност на съдии, прокурори и следователи. Личните
данни от тези регистри могат да бъдат предоставени на други държавни органи като
ВСС и МП, когато това е свързано с осъществяване на техни официални правомощия,
както и на други лица, когато това е изрично предвидено в закон.
В регистър „Декларации по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗСВ” и регистър на
влезлите в сила наказателни постановления освен лични данни за физическата и
социалната идентичност на съдии, прокурори и следователи, се обработват и данни за
икономическата им идентичност. За целите на проверката на декларациите за
имущество на съдии, прокурори и следователи, лични данни от този регистър могат да
бъдат предоставени на държавни органи като МВР, МРРБ, БНБ и др., както и на
институции като банки, „Централен депозитар” АД и др.
По силата на чл. 175г, ал. 1 ЗСВ Инспекторатът към Висшия съдебен съвет води
и поддържа електронен публичен регистър на декларациите по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и т. 2
ЗСВ и на влезлите в сила наказателни постановления на съдии прокурори и
следователи, които не са подали декларация в срок. В електронния регистър на
декларациите за имущество и интереси на съдии, прокурори и следователи се
публикуват декларациите, съдържащи единствено данните, предоставени от техните
субекти в изпълнение на задължението им по чл. 175а, ал. 1 ЗСВ. Не се публикуват
лични данни за ненавършилите пълнолетие деца на съдии, прокурори и следователи, а
данни за лицата, с които се намират във фактическо съжителство се публикуват, само
ако деклараторът не е поискал изрично те да не бъдат публикувани.
В регистър „Сигнали и проверки по Глава девета, Раздел Iб ЗСВ” се обработват
лични данни за физическата и социалната идентичност на съдии, прокурори и
следователи. Личните данни от тези регистри могат да бъдат предоставени на други
държавни органи като ВСС и МВР, когато това е свързано с осъществяване на техни
официални правомощия, както и на други лица, когато това е изрично предвидено в
закон.
Искания по ЗДОИ
Във връзка с обработването на исканията по ЗДОИ, се обработва информация за
отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа,
икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. ИВСС предоставя
такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на ЗДОИ.

Човешки ресурси
За целите на управлението на човешките ресурси в ИВСС се обработват лични
данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители.
В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за
физическата идентичност, за образование и квалификация, данни за здравето, данни за
контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които
регламентират трудовите правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения,
счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд,
както и социалните въпроси.
Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят
на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни
могат да бъдат предоставени на НАП, НОИ, Сметна палата и други публични органи, с
оглед техните правомощия или на банки при изплащане на възнаграждения.
При процедурите по подбор на служители се спазват изискванията на
специалните закони, уреждащи тази дейност.
Лични данни на участници в процедури по подбор на служители се съхраняват 1
година, считано от приключване на конкурсите.
Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се
уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25
януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова
медицина.
Контрагенти
За изпълнение на своята дейност и във връзка с правомощията си, ИВСС
обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които се
сключват по смисъла на ЗЗД, ЗОП, ТЗ и т.н.
Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични
данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем,
достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор.
Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в
специален закон.

Видеонаблюдение
В ИВСС се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Записи от
видеонаблюдението се съхраняват за срок от 1 месец. Достъп до данните имат
определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.
Срок за съхранение на личните данни
В Инспектората към Висшия съдебен съвет действа утвърдена Номенклатура на
делата със срокове са съхранение. При определяне на сроковете за съхранение са
съобразени принципа за ограничаване на съхранението и целите, за които се обработват
личните данни. Документи, които имат временно оперативно-справочно значение, са
със срокове за запазване 1, 3, 5 или 10 години съгласно Номенклатурата, а ведомостите
за изплатени трудови възнаграждения на служителите се съхраняват 50 години,
съгласно разпоредбите на трудовото законодателство.

Права на физическите лица
Субектите на данните имат следните права:
1. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от
администратора;
2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
3. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се
обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на
съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани
и други);
4. Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между
администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването,
упражняването или защитата на правни претенции;
5. Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по
автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават
в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
6. Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната
ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за
обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на
субекта на данни;
7. Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение,
включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в
значителна степен.
Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права могат
да бъдат упражнени с писмено или електронно заявление до администратора на лични
данни. Заявлението следва да съдържа име, адрес и други данни за идентифицирането
на субекта, описание на искането, предпочитаната форма за комуникация и действия по
искането, подпис, дата и адрес за кореспонденция.
Субектите на данните имат право да подадат жалба пред Комисията за защита на
личните данни, когато техни права по Общия регламент относно защитата на данните
са нарушени.
Информация за интернет сайта на Инспектората към Висшия съдебен съвет
Сайтът на Инспектората към Висшия съдебен съвет използва „бисквитки“ малки количества данни, необходими за функционирането му.
Използваните „бисквитки” съдържат позоваване на сесия, както и информация
за езика на сесията. Те се съхраняват на уеб сървъра на Инспектората към Висшия
съдебен съвет.

В браузъра на потребителя не се съхранява информация, като наред с това
„бисквитките” могат да се използват само в текущата сесия.
Сайтът на Инспектората към Висшия съдебен съвет не използва „бисквитки” на
трети страни. В случай, че се използва линк, който препраща към друг сайт или
социална мрежа, възможно е те да имат собствени „бисквитки” и политики за
сигурност, върху които Инспектората към Висшия съдебен съвет няма контрол.

