Утвърждавам , /П/
Директор на РЗИ - Пазарджик
Д-р Фани Петрова

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
/административни услуги за граждани/
/Утвърдено със Заповед № РД-01-246 / 16.07.2019 г. на Директора на РЗИ-Пазарджик, с дата на последна
актуализация 16.07.2019 г., влиза в сила от деня на утвърждаването му/

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПАЗАРДЖИК, БУЛСТАТ 176032140, адрес:
гр. Пазарджик, ул. “Болнична” № 17, представлявано от директора д-р Фани Петрова, тел. 034
445365 факс: 034 443061, www. rzipz.net, e-mail: rzipz@mail.bg, е администратор на лични
данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета - Общ регламент относно защитата на данните.
Това уведомление има за цел да ви помогне да разберете защо и как използваме вашата
информация. РЗИ Пазарджик обработва лични данни на граждани предимно за осъществяване
на държавната здравна политика на територията на Област Пазарджик и за изпълнение на
законови задължения по Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закон за
социалното осигуряване, Зaкона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за
контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Закон за храните, Регламент /ЕО/ №
852/2004 г. на Европейския парламент и Съвета относно хигиената на храните, Регламент /ЕО/
№ 882/2004 г. на Европейския парламент и Съвета относно официалния контрол на храните,
Закон за управление на отпадъците, Закон за устройство на територията, Закон за водите, Закон
на шума в околната среда, Кодекс за социалното осигуряване, Закон за администрацията, Закон
за достъп до обществена информация, Административно-процесуален кодекс, както и
правилници и наредби издадени във връзка с прилагането на горепосочените нормативни
актове.
Какви Ваши лични данни обработваме?
С настоящото РЗИ Пазарджик Ви предоставя информация за Вашите лични данни,
които могат да бъдат обработвани при изпълнение на законови задължения, във връзка с
провеждане на държавната политика в областта на здравеопазването, както и при предоставяне
на административни услуги на лица от страна на РЗИ, регистрации, молби и др.
Категории лични данни

Видове

Основание за обработване

Информация за Вас

Име, презиме, фамилия, ЕГН/дата
на раждане, № на лична карта

Изпълнение на законови
задължения

Контакти

Електронна поща, адрес, телефон

Изпълнение на законови
задължения

Съдебно минало

Свидетелство за съдимост

Изпълнение на законови
задължения

/само за отчетнически
длъжности или изрично
предвидено в закона/

Уведомление за поверителност…………………………………………………………………………………………………стр. 1 от общо 3

Образование

Образователна и/или
квалификационна степен,
специалност, № от диплома

Изпълнение на законови
задължения

Професионален опит

Придобит професионален опит,
трудов стаж и умения

Изпълнение на законови
задължения

Здравни данни и други
специални категории
лични данни

Медицинско удостоверение,
информация от болнични листове,
ТЕЛК и НЕЛК решения, документ
за психично здраве, изследвания,
епикризи, заболявания

Изпълнение на законови
задължения, управление на
услугите в сферата на
здравеопазването

За какви цели ще използваме Вашите лични данни?
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите и при изпълнение на
законови задължения на РЗИ Пазарджик, администриране на подадени от Вас заявления,
молби или декларации за упражняване на права или задължения на лицата, включително, но не
само при:
- предоставяне на административни услуги от РЗИ Пазарджик;
- държавен здравен контрол;
- контрол върху регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебните и
здравните заведения;
- проверка относно спазването на изискванията по Закона за лечебните заведения;
- планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза;
- промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите;
- събиране, регистриране, обработване, съхраняване, анализ и предоставяне на здравна
информация за нуждите на националната система за здравеопазване;
- мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение за здравето
на населението;
- анализи, оценки и прогнози за здравно-демографските процеси на регионално ниво;
- лабораторни анализи и изпитвания;
- разработване и изпълнение на регионални здравни програми и проекти;
- координация и изпълнение на национални и международни здравни програми и
проекти;
- методическа, консултативна и експертна помощ;
- следдипломно практическо обучение в областта на опазване на общественото здраве;
- проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото здраве;
- планиране и организиране на здравните дейности при бедствия, аварии и катастрофи и
изготвяне на военновременен план за територията на съответната област;
- издаване на разрешителни, лицензии, експертизи;
- осъществяване на административен контрол;
- издаване на официални документи, удостоверения, решения и др.;
- обработване на здравни данни, с цел управление на услугите в сферата на
здравеопазването и изпълнение на държавната политика в сферата на здравеопазването;
- администриране на жалби, сигнали, оплаквания или предложения от граждани.
С кого можем да споделяме Вашите данни?
Личните данни на лицата се разкриват единствено пред държавни органи и институции,
като Министерство на здравеопазването, Съд, Прокуратура, Следствие, НАП, НОИ.
При изрично предвидени в закон случаи, в изпълнение на законово задължение, РЗИ
Пазарджик може да разкрие данни на граждани пред компетентни държавни органи и
институции.
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За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?
Предоставените в изпълнение на законови задължения лични данни на РЗИ Пазарджик
се съхраняват за период съгласно конкретните изисквания на съответния нормативен акт, на
основание на който са събрани данните, като конкретните срокове са изрично посочени в
регистрите, които се водят от РЗИ Пазарджик. След изтичане на законоустановените срокове
личните данни биват унищожавани по предвидените от европейското и вътрешното
законодателство процедури.
Какви права имате във връзка с обработването на личните Ви данни?
Субектите на данни имат следните права във връзка с обработването на личните им
данни от РЗИ Пазарджик, а именно:
1. Право да получат достъп до данните и информация за обработването на данни;
2. Право да поискат от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните
данни, свързани с него;
3. Право да поискат от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без
ненужно забавяне, когато са налице нормативните предпоставките за това;
4. Право да поискат от администратора ограничаване на обработването на личните
данни, когато са налице нормативните предпоставките за това;
5. Право, по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация, на
възражение срещу обработване на лични данни, когато са налице нормативните
предпоставките за това;
6. Право преносимост на личните данни, когато са налице нормативните
предпоставките за това;
7. При обработване на данни на основание дадено от Вас изрично съгласие - имате
право по всяко време да оттеглите съгласието си, като оттеглянето няма да повлияе на
законосъобразността на обработване преди оттеглянето.
8. Право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни, ако считате че
обработването на лични данни, отнасящи се до вас нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета - Общ регламент относно защитата на данните
и/или разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
Ние поддържаме подходящи административни, технически и организационни мерки,
предназначени да спомогнат за опазването на сигурността и неприкосновеността на личните
данни на субектите на данни и да ги защитят от случайно или незаконно унищожаване, загуба,
неразрешено коригиране, разкриване или достъп, злоупотреба и всяка друга незаконна форма
на обработка.
За изпълнение на своите задължения за защита на личните данни РЗИ Пазарджик
надлежно отчита достиженията на техническия прогрес. РЗИ Пазарджик провежда обучения на
своите служители по отношение на политиките и процедурите за защита на личните данни.
По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни и с упражняването
на правата Ви, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета - Общ
регламент относно защитата на данните и Закона за защита на личните данни, може да се
обръщате към определеното от РЗИ-Пазарджик Длъжностно лице по защита на данните –
Виолета Близнакова на тел. 0899374246.
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