ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
гр.Белене 5930, ул. ”България” № 35, тел.: (+658) 3 11 02, 3 10 61, факс: (+658) 3 10 62
E-mail: obshtinabl@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:
КМЕТ: /п/
/МИЛЕН ДУЛЕВ/

ПРАВИЛА
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

Този документ съдържа общите правила в случаите на събиране на лични данни
чрез видеонаблюдение, които се прилагат в община Белене – администатор на лични
данни по смисъла на Регламент 2016/679 за защита на лични данни.
Данните от видеозаписите са лични данни по смисъла на Общия регламент за
защита на личните данни, като Община Белене се явява администратор на лични данни, а
физическите лица субекти на лични данни.
Тези правила са част от техническите и организационни мерки за сигурност,
описани във Вътрешните правила за защита на личните данни в Община Белене.
СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. ЦЕЛ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО
Камерите са аналогови и IP и са разположени в следните обекти:
- Стадион „Гигант” /малко и голямо игрище/;
- Площад пред сградата на общинска администрация Белене;
- Автобаза на община Белене;
- Посетителски център на природен парк „Персина”;
- Централен площад на град Белене;
- Южната стена на крепоста „Димум.
Системата прави видеозапис, направен от камерите в наблюдаваната зона, заедно с
времето, датата и местоположението.
Видеонаблюдението се осъществява с цел осигуряване безопасността на
гражданите и охрана на имуществото.
Не се използват уебкамери.
Записите от видеонаблюдението се съхраняват за период от 3дни до 14 дни и
външни лица нямат достъп до тях.
Достъпът се осъществява по следният начин:
Наблюдението на видеокамерите се осъществява в стаята на дежурния по
общински съвет, където достъпът на външни лица е забранен.
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Достъп до видеозаписите имат следните служители на община Белене.
1. Гл. специалист „ГЗ”;
2. Заместник кмет;
3. ИТ специалист на общината.
Единствено посочените по горе служители могат да предоставят видеозаписи от
камерите на община Белене, само на представители на Районно управление на МВР
Белене, след съответното легитимиране. С предаване на записа се, предоставя приемопредавателен протокол, в който се описват дата, камера, случило се събитие, лицето,
което предоставя видеозаписа и лицето на което е представен.
В случаите, когато видеозапис се изисква от други лица, се изпраща запитване за
разрешение до Кмета на община Белене. При наличие на писмено разрешение от Кмета,
видеозаписът се предава на изискващото лице, като се съставя приемо-предавателен
протокол. След изтичане на срока по – горе, записите се унищожават, като се презаписва
върху най старият запис.
Записите се запазват извън посочения по-горе срок в случаите, когато е нужно за
целите на разследването на престъпления или нарушения за което община Белене
уведомява разследващия орган – полиция, прокуратура, Комисия за защита на лични
данни и др.
При осъществяване на видеонаблюдението физическите лица се уведомяват за
извършването му чрез информационни табели. Инормационните табла са поставени на
видно ясто в обектите и съдържат най малко следната инормация: информация за
администратора на лични данни; цел на видеонаблюдението; срок на съхраняване на
записите; права на субектите във връзка с обработването на лични данни чрез системите
за видеонаблюдение. (вж. Приложение 1)
ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИРАНЕ НА
ЛИЧНИ ДАННИ ЧРЕЗ СИСТЕМИТЕ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Субектите на лични данни, чиито данни са събрани чрез системата за
видеоваблюдение, са запознати, че имат следните права, посочени в Общия регламент
относно защитата на данните, а именно:
- право на инфорация;
- право на копие на данните (право на достъп до личните данни, които се отнасят
до тях);
- право на коригиране на личните данни;
- право на изтриване (правото да бъдеш забравен);
- право на възражениепред адинистратора (право да подадат жалба до надзорния
орган за защита на данните - Комисия за защита на лични данни), когато считат,
че правата и са нарушени;
- право да възразят срещу обработване на данните чрез видеонаблюдение.
Всякаква информация във връзка с техните права или по други въпроси, свързани
със защита на личните данни, субектите могат да получат, като се обърнат къ
администратора на следните адреси за контакт: гр. Белене, ул. „България” № 35 Web site
www.belene@abv.bg.
За контакти с Комисията за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф.
Цветан Лазаров” № 2, htps:www.cpdp.bg
Тези правила са приети и утвърдени със Заповед №......../.......................... на Кмета
на община Белене
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(Приложение 1)
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

ОТ ОБЩИНА БЕЛЕНЕ – АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ
Уведомяваме Ви, че:
Община Белене извършва видеонаблюдение с цел осигуряване безопасността на
гражданите и охрана на общинското имущество.
Записите от видеонаблюдението се съхраняват за период от 3дни до 14 дни след
което се унищожават. Записите се запазват извън посочения по-горе срок в случаите,
когато е нужно за целите на разследването на престъпления или нарушения, за което
община Белене уведомява разследващия орган – полиция, прокуратура, Комисия за
защита на лични данни и др.
Субектите на лични данни, чиито данни се обработват чрез системата за
видеонаблюдение, се уведомяват, че имат следните права, като субекти на лични данни, а
именно:
- право на инфорация;
- право на копие на данните (право на достъп до личните данни, които се отнасят
до тях);
- право на коригиране на личните данни;
- право на изтриване (правото да бъдеш забравен);
- право на възражениепред адинистратора (право да подадат жалба до надзорния
орган за защита на данните - Коисия за защита на лични данни), когато считат,
че правата и са нарушени;
- право да възразят срещу обработване на данните чрез видеонаблюдение;
Всякаква информация във връзка с техните права или по други въпроси, свързани
със защита на личните данни, субектите могат да получат, като се обърнат къ
администратора на следните адреси за контакт: гр. Белене, ул. „България” № 35 Web site
www.belene@abv.bg.
За контакти с Комисията за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф.
Цветан Лазаров” № 2, htps:www.cpdp.bg
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