
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ В РАЙОНЕН СЪД - ТУТРАКАН 

Общият регламент относно защита на данните – Регламент 
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 
2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на 
такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО определя 
правилата по отношение на защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни. В своята дейност Районен 
съд – Тутракан прилага гаранциите за правото на защита на 
личните данни, уредени в Общия регламент и в други правни актове 
на Европейския съюз и в законодателството на неговите държави 
членки.Членове 13 и 14 от Общия регламент относно защита на 
данните уреждат вида на информацията, предоставяна при 
събиране на лични данни от субекта на данните  и от друг източник. 

1.     Данни за администратора и за контакт с него 

Районен съд – Тутракан е администратор на личните данни, 
които се обработват при или във връзка с осъществяване на 
дейността му. 

     Данните за контакт с администратора са: 

     7600, гр.Тутракан, ул. „Трансмариска” № 8 

     Електронна поща:  rs343@mbox.contact.bg 

     Факс: 0866 61620 

     Интернет страница: http://www.tutrakan-rs.justice.bg 

2.     Категории лични данни, цели и основания за обработването 
им в Районен съд - Тутракан 

Районен съд – Тутракан обработва лични данни за постигане 
на следните цели, които отразяват и основанията за тяхното 
обработване.  

2.1 Изпълнение на правомощията на Районен съд – Тутракан и 
спазване на законови задължения, които произтичат за 
администратора на лични данни.  

Обработват се лични данни на лица, участници в съдебното 
производство, лица с наложени наказания по НК, лица подаващи 
заявления за издаване на свидетелства за съдимост, адвокати, 
процесуални представители. Това са данни, свързани с 
физическата идентичност, икономическата идентичност, данни, 



свързани с присъди и/или данни касаещи здравословното 
състояние. Данните за съответните лица се използват за служебни 
цели, като установяване на връзка по телефон, за изпращане на 
призовки, съдебни книжа и друга кореспонденция, касаещи 
движението и обработването на съдебните дела. Обработват се 
лични данни на вещи лица, назначени по образуваните в съда дела. 
Това са данни, свързани с тяхната физическа идентичност, както и 
данни по повод изплащане на техните възнаграждения. 

2.2 Управление на човешките ресурси и финансово-стопански 
дейности.  

Обработват се лични данни на кандидати за работа, на 
магистрати, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията, 
съдебни служители и съдебни заседатели в Районен съд – 
Тутракан, на физически лица, изпълнители по договори. Това са 
данни, свързани с физическата, социалната, семейната и 
икономическата идентичност, данни за съдебното минало и за 
здравословното състояние на лицата. Целта на използването на 
личните данни произтича от законовите задължения във връзка с 
правоотношенията на лицата и финансовата отчетност. 
Информацията, която се обработва е в минимален обем, 
достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по 
конкретния договор. Достъпът до тази информация се предоставя 
на трети лица само, когато това е посочено в специален закон. 
Личните данни не се използват повторно за несъвместими цели. 
Тяхното обработване се свежда до целите, за които данните се 
събират, както и за целите на архивирането в обществен интерес, 
научни и исторически изследвания и за статистически цели. 

2.3           Обработване на лични данни по направление правни 
дейности. 

Обработват се лични данни на молители, жалбоподатели, по 
искания по ЗДОИ, кандидати и участници в процедури за възлагане 
на обществени поръчки. Личните данни в жалби, сигнали и други 
искания до съда се предоставят от физическите лица при 
подаването им. Обработват се само лични данни, относими към 
конкретния случай и за служебни цели. Данни, станали известни на 
съда в тези случаи, могат да се предоставят на трети лица само ако 
е предвидено в закон. 



2.4           Обработване на данни, свързани с осъществяване на 
контролиран достъп до определени места в сградата на 
съдебната палата. 

Обработването на лични данни се извършва за целите на 
осъществяването на контролиран достъп до сгради и помещения, 
стопанисвани от Районен съд – Тутракан с охранителна цел, което 
се осъществява от ГД „Охрана“ към Министерство на правосъдието. 
Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 1 месец. 
Достъп до данните имат определени служители в рамките на 
изпълняваните от тях служебни задължения. 

3.     Категории получатели на лични данни извън Районен съд – 
Тутракан. 

Районен съд – Тутракан разкрива лични данни на трети страни 
и получатели, само ако те имат законово основание за 
получаването им. Категориите получатели на лични данни се 
определят за всеки конкретен случай според законовото им 
основание да получат данните. Те може да са: 

- Държавни органи в съответствие с техните правомощия (НАП, 
НОИ, Сметна палата, ГИТ и др.); 

- Банки – при изплащане на дължимите възнаграждения по законови 
или договорни задължения; 

- За пощенски и куриерски услуги при адресиране на 
кореспонденция до физически лица. 

4.     Срок за съхранение на личните данни в Районен съд – 
Тутракан. 

Районен съд – Тутракан обработва и съхранява лични данни в 
период с минимална продължителност, съобразена с целите за 
обработка и предвидените в действащото законодателство срокове. 
В зависимост от вида на данните, срокът за съхранение е 
регламентиран в Номенклатурата на делата със срокове за 
съхранение. 

5.     Права на физическите лица. 



При обработване на личните данни на физическите лица, 
Общият регламент относно защитата на данните осигурява 
следните права на субектите: 

5.1           Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които 
се обработват от администратора. 

5.2           Право на коригиране на неточни или непълни лични данни. 

5.3            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). 

5.4            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. 

5.5            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. 

5.6            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. 

5.7            Право на субекта да не бъде обект на изцяло автоматизирано 
решение, включващо профилиране, което поражда правни 
последствия за него или го засяга в значителна степен.  

Посочените в Общия регламент права може да упражните с 
писмено или електронно заявление до Районен съд - Тутракан. В 
заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за 
идентифицирането Ви като субект на данните, да конкретизирате 
искането, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия 
по Вашето искане. Искането трябва да бъде подписано, датирано и 
с посочен адрес за кореспонденция. 

6.     Право на субекта на данни да подаде жалба до Комисията за 
защита на личните данни (КЗЛД) 



Когато субектът на лични данни счита, че правата му по 
Общия регламент са нарушени, той има право да подаде жалба до 
Комисията за защита на личните данни или до съответния 
административен съд. 

7.     Значение на предоставените лични данни 

Обработването на лични данни от Районен съд- Тутракан е 
задължително изискване при изпълнение на правомощията му и 
законовите задължения. Непредоставянето на Вашите лични данни 
не позволява предприемане на действия по Ваши искания. 

8.     От какви източници получаваме лични данни 

В Районен съд – Тутракан се обработват лични данни, 
предоставени от физически и юридически лица за които се отнасят, 
както и от други лица в предвидените от нормативен акт случаи. 

9.     Промени в политиката за поверителност 

Районен съд – Тутракан запазва правото си да променя 
политиката по поверителност. 

 


