
  ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

 

В качеството си на администратор на лични данни, Районен съд – Ловеч 

има задължение да Ви информира какви лични данни обработва, за какви цели и 

на какво основание, както и на кои лица предоставя данните. 

1. Данни за контакт с администратора Районен съд – Ловеч: 

 Адрес: 5500, гр. Ловеч, ул. „Търговска" № 41 

тел. 068 685500; факс: 068 685535 

E-mail: lrs@abv.bg 

Интернет страница: lovech-rs.justice.bg 

Работно време: понеделник –петък от 8:30 ч. до 17:00 ч. 

 2. Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните: 

Петя Иларионова – служител „Връзки с обществеността” в Окръжен съд –Ловеч, 

сл.телефон: 068/689889 - титуляр 

Николай Денчев – системен администратор в Окръжен съд –Ловеч, сл.телефон 

068689897 - заместник  

Електронна поща: lovech-os.justice.bg 

3. Категории лични данни, цели и основания, на които се 

обработват в Районен съд - Ловеч: 

Районен съд - Ловеч обработва лични данни в изпълнение на законовите си 

правомощия и за постигане на следните цели, които отразяват и основанията за 

тяхното обработване. 

3.1. Изпълнение на правомощията на съда при осъществяване на 

правораздавателната дейност и спазване на законови задължения, 

произтичащи от нормативните актове.  

За тази цел се обработват лични данни на физически лица, страни и 

участници в съдебното производство по наказателни, граждански, 

административни и изпълнителни дела. Това са данни, свързани с физическата 

идентичност, икономическата идентичност, данни относно социалното и 

здравословното състояние, данни свързани с присъди и други данни, изискуеми 

по силата на специалните закони. 

 За целите на правораздавателната дейност съдът обработва и лични данни, 

които не са получени от физическото лице за което се отнасят, а са предоставени 

от трето лице, по служебен път или от публични регистри. Използването на 

данните за съответните лица е само за служебни цели. 

3.2. Обща административна дейност. 

За осъществяване на общата си административна дейност Районен съд - 

Ловеч обработва данни за служебни цели във връзка с постъпили искания по  

Закона за достъп до обществената информация, при изготвяне на становища, 

доклади, молби, отговори на молби, жалби и сигнали, изпращане на 

кореспонденция, сключване на договори за доставки и услуги и др., при 

съобразяване с нормативните изисквания. 

При обработването на информацията, съдържаща се в жалбите, сигналите и 

други искания, депозирани пред съда, се обработват само лични данни, относими 

към конкретния случай. 

3.3. Управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна 

отчетност. 

За тази цел се обработват лични данни на кандидатите за работа съдебни 

служители, на съдии и съдебни служители в Районен съд - Ловеч. В хода на 

дейностите по управление на човешките ресурси се обработват данни за 
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идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, 

данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на 

специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, 

данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, 

безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси. 

Използването на личните данни е с цел изпълнение на произтичащите 

законови задължения във връзка с правоотношенията на лицата и постигане на 

финансова отчетност. 

3.4. Инициативи на Районен съд – Ловеч. 

За тази цел се обработват лични данни на лица, които изразяват своето 

свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработването. 

В зависимост от инициативата, данните могат да са свързани с физическа, 

културна и др.идентичност. Участието на деца в „Ден на отворените врати” или 

друга инициатива е доброволно и данните (име, възраст и училище) се обработват 

само за целта, за която са събрани, както и за популяризиране на детското 

творчество.  

Използването на личните данни е за постигане на целите на инициативата, 

за изпращане на кореспонденция, за информиране на обществеността за 

резултатите от нея. 

4. Срокове за съхранение на личните данни: 

Личните данни в Районен съд – Ловеч се съхраняват не по-дълго от колкото 

е необходимо, за да се осъществи целта, за която са били събрани, или до 

изтичане на определения в действащото законодателство срок. 

В Районен съд – Ловеч действа утвърдена Номенклатура на делата със 

сроковете на съхранение.  

5. Получатели на лични данни: 

Категориите получатели се определят за всеки конкретен случай, според 

законовото им основание да получат данните. Личните данни могат да бъдат 

разкрити пред публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност, 

като предоставянето и обработването им следва да е в съответствие с 

нормативните изисквания и с приложимите правила за защита на данните, 

съобразно целите на обработването. 

В изпълнение на официалните си правомощия или законоустановени 

задължения, Районен съд – Ловеч предоставя лични данни на органи на съдебната 

власт и на други държавни органи (ВСС, ИВСС, МП, съд, прокуратура, МВР, и 

др.). В качеството си на работодател Районен съд – Ловеч предоставя лични данни 

на държавни органи и други институции (НАП, НОИ, банки, служба по трудова 

медицина и др.), само в случаите, когато това е предвидено в закон. 

6. Права на физическите лица - субекти на данни: 

6.1. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се 

обработват от администратора; 

6.2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни; 

6.3. Право на изтриване на лични данни („право да бъдеш забравен”), които 

се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок 

на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били 

събрани и др.); 

6.4. 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; 



6.5. Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват 

по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се 

прадават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене 

формат; 

6.6. 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, или съдебен процес; 

6.7. 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. 

6.8. Право на защита по съдебен и административен ред. 

Субектите на лични данни могат да упражняват правата си с писмено или 

електронно заявление (по реда на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги) до Районен съд – Ловеч. Заявлението следва да съдържа: 

име, адрес и други данни за идентифицирането на субекта, описание на искането, 

предпочитана форма за комуникация и действия по искането, подпис, дата и адрес 

за кореспонденция.  

Субектите на данни имат право да подадат жалба пред Комисията за защита 

на личните данни, когато техни права по Общия регламент относно защитата на 

данните са нарушени.  

Надзор при обработване на личните данни в изпълнение правомощията на 

съда при осъществяване на правораздавателната дейност, се осъществява от 

Инспектората към Висшия съдебен съвет. 

7. Значение на предоставените лични данни: 

Районен съд - Ловеч обработва лични данни като задължително изискване 

за изпълнение на официални правомощия и законови задължения. Отказът на 

физическо лице за предоставяне на лични данни, когато това е предвидено по 

закон препятства възможността му да получи съдебна защита на правата и 

законните си интереси, за предприемане на действия по направени искания и за 

изпълнение на нормативно установени функции от съда. 

8. Промени в политиката за поверителност: 

Районен съд – Ловеч си запазва правото да променя политиката си за 

поверителност. 


