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ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В РС - ВАРНА 

Районен съд – Варна е орган на съдебната власт и е част от съдебната система 

на Р България. Съдът е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище: гр. 

Варна 9000, бул. „Владислав Варненчик“ №57, с официален сайт: varna-

rs@justice.bg.    Функциите на РС – Варна и правомощията на институцията са 

регламентирани в Конституцията на Р България, Закона за съдебната власт и 

Правилника за администрацията в съдилищата.  

 

В качеството си на администратор на лични данни Районен съд – Варна е 

длъжен да Ви информира за вида, обема, причината за обработване на данни и 

срокът за съхранението им.  

 

За контакт с Длъжностното лице по защита на личните данни 

Гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“ №57, ет. 4, ст. 409 

Веселина Тодорова  

varna-rs@justice.bg 

 

*Използва се в случаите, в които Районен съд – Варна обработва Вашите лични 

данни в качеството си на администратор на лични данни.  

Съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД, Инспекторатът към Висшия съдебен осъществява 

надзор и осигурява спазването на Регламент (ЕС) 2016/679, в областта на защитата 

на личните данни при обработване на лични данни от съдa при изпълнение на 

функциите му на орган на съдебната власт. 

Какво се разбира под „лични данни“ и „обработване на лични данни“? 

 „Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да 

бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, 

характерни за личността – като например: име, идентификационен 

номер/ЕГН, данни за контакт - местонахождение/пощенски адрес, телефонен 

номер, email адрес, онлайн идентификатор/IP адрес и др. Тези признаци може 

да са част от физическата, физиологичната, генетичната, психическата, 

умствената, икономическата, културната или социална идентичност на 

физическото лице. 

 „Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с 

лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, 

организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, 

извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, 

разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, 

подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. 

 Районен съд –Варна обработва и специална категория лични данни, във 

връзка с упражняване на функциите си като правораздаващ орган, и в 

качеството си на работодател съгл. чл. 9, § 2, б. „е“ и б. „з“ от Регламент 

2016/679 от 27.04.2016 г., както и в качеството си на работодател.  
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Защо обработваме Вашите лични данни? 

Основната цел, за която се извършва обработване на лични данни на физически 

лица, е идентифицирането им по безспорен начин, във връзка с осъществяването на 

законоустановени функции на РС – Варна, в качеството му на правораздавателен 

орган и работодател. 

Кои са водещите принципи при обработване на личните Ви данни? 

Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение. Районен съд – 

Варна спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването 

на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, 

целесъобразност и точност, пропорционалност и относимост, отчетност, цялостност и 

поверителност. 

Какви са Вашите права? 

При събирането и обработването на Вашите лични данни имате право на: 

 Информация относно обработваните Ваши лични данни и достъп до събраните 

за Вас лични данни; 

 Коригиране/попълване ако данните са неточни/непълни - по Ваша 

инициатива или по инициатива на орган на НАП; 

 Изтриване на личните данни, при наличие на законови основания за това; 

 Ограничаване на обработването на Вашите лични данни от страна на РС – 

Варна  при наличие на законови основания за това; 

 Възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на 

законови основания за това; 

 Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата 

Ви са били нарушени. 

Как може да защитите правата си? лично или чрез пълномощник като подадете 

писмено заявление до председателя на съда или Инспектората на Висшия съдебен 

съвет, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, 

подписано с квалифициран електронен подпис. 

 

В какви срокове се съхраняват Вашите лични данни? 

Вашите лични данни се съхраняват при нас съобразно целта, за която са събрани и в 

законоустановените срокове. 

 

С каква цел обработваме Вашите лични данни? 

1. Във връзка с участието по съдебни производства, с цел осъществяване 

на правораздавателната дейност на администратора – Районен съд - 

Варна, свързана с образувани в съда административни, граждански, 

изпълнителни и наказателни дела. 
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2. Във връзка с удостоверяване на обстоятелства за съдебния статус на 

лицата, с цел предоставяне на услуги във връзка с издаване на 

свидетелства съдимост и справки за съдимост, относно съдебното 

минало на физически лица родени в съдебния район, обслужван от 

Районен съд Варна.  

3. Във връзка с управление на човешките ресурси, с цел изплащане на 

възнаграждения на щатен и нещатен персонал, както и наемане на лица 

по трудово правоотношение. 

4. Във връзка с осъществяване на финансово-счетоводната дейност на 

съда, с цел изпълнение на задължения на администратора, произтичащи 

от трудовото и осигурителното законодателство и от процесуалните 

закони.  

5. Във връзка с обезпечаване дейността на съда, с цел обезпечаване на 

необходимост от сключване и изпълнение на договори с доставчици за 

предоставяне на стоки и услуги (физически лица). 

6. Във връзка с изпълнение на нормативните изисквания на АПК, ГПК, 

ЗДОИ, ЗЗЛД и други нормативни актове, с цел обезпечаване на 

необходимостта от извършване на проверка и изготвяне на 

отговор/становище по подаденото съответно заявление, жалба, молба, 

сигнал.  

Какви регистри се водят в РС – Варна, предвид целите на обработване 

на личните Ви данни? 

1. Регистър „Страни по граждански, изпълнителни и наказателни дела, 

участници в съдебния процес”. 

□ Правно основание:  чл.6, пар.1, б.”в” и „г” и чл.9, пар.2,  б”б” от 

Регламента, ЗСВ, ПАС, НПК, ГПК, СК, ЗЗД, Закон за детето и др. 

нормативни актове от националното законодателство, регламентиращи 

процедурите по образуването и движението на съдебните дела, 

включително и реализиране на дейностите в центъра по медиация към 

Окръжен и Районен съд – Варна, които се насрочват единствено по 

производства, които не са приключили с акт по същество пред 

съответната съдебна инстанция. 

□ Категория субекти, от които се събират данните: физически лица, 

които са страни по делата, участници в процеса. 

□ Категории лични данни, които се събират, съхраняват и 

обработват:  физическа идентичност, социална идентичност, 

икономическа идентичност, специални категории лични данни (данни за 

съдебното минало, данни за здравословното състояние и психическото 

състояние).  
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2. Регистър „Бюро съдимост“.  

□ Правно основание: чл.6, пар.1, б”в” и „д” и чл.10 от ЕС и Наредба № 8 за 

функциите и организацията на дейността на Бюрата за съдимост, НПК и НК. 

□ чл.6, §1, б."в" и „д“  и чл. 10 от Регламент/ЕС/ 2016/679, 

□ Категории субекти, за които се събират данните: физически лица, които 

са осъдени, за което осъждане информацията се изпраща от органа на 

съдебната власт, постановил присъдата, физически лица, които желаят да 

получат свидетелства за съдимост, които предоставят информация за 

физическата си идентичност и институциите, оторизирани да искат справки за 

съдимост, които предоставят информация за физическата идентичност на 

лицата, за които искат издаване на справка за съдимост.  

□ Категории лични данни, които се събират, съхраняват и обработват:  

физическа идентичност (имена, ЕГН, място и дата на раждане, имена на 

родители, местожителство – постоянен и настоящ адрес), данни за съдебното 

минало.  

 

3. Регистър „Управление на човешките ресурси (щатен и нещатен 

персонал).  

□ Правно основание: чл.6, пар.1, буква ”в” и чл.9, пар.2, буква”б” от 

Регламента във вр. с ЗСВ, КТ, КСО, ЗЗБУТ, ЗДДФЛ, ПАС, Наредба Н-

8/29.12.2005г., Наредба № 7/15.08.2005г. за минималните изисквания за 

осигуряване на ЗБУТ, Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели, 

Наредба № 2 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите 

лица и Наредба № 1/01.02.2019г. за придобиване на юридическа 

правоспособност.  

□ Категории субекти, от които се събират данните:  магистрати, държавни 

съдебни изпълнители, съдии по вписванията, съдебни служители, кандидати 

за работа, съдебни заседатели, вещи лица (чрез Окръжен съд Варна), 

свидетели, преводачи и др.  

□ Категории лични данни, които се събират, съхраняват и обработват:  

физическа идентичност, социална идентичност, семейна идентичност, 

икономическа идентичност, информация за здравословното състояние, 

съдебно минало.  

 

4. Регистър „Счетоводство“.  

□ Правно основание: чл.6, пар.1, б.”в” от Регламента, във връзка със ЗСВ, 

НПК,  Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели, Наредба Н-

13/17.12.2019, Закон за счетоводството КТ, КСО, ДОПК и други.  

□ Категории субекти, за които се събират данните: щатен персонал на 

съда, участници в съдебния процес, физически лица, вносители на суми в 

банковата сметка на съда.  

□ Категории лични данни, които се събират, съхраняват и обработват:  

физическа идентичност, икономическа идентичност, социална идентичност. 
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5. Регистър „Доставчици“. 

□ Правно основание: чл.6, §1, б."в"  и от Регламент/ЕС/ 2016/679,   ЗСВ, ЗОП, 

ЗЗД, ТЗ, ЗСч., ЗДБ, ЗФУКПС,  Закона за мерки срещу изпирането на пари, 

ДОПК. 

□ Категории субекти, за които се събират данните: Физически лица – 

кандидати за изпълнение на поръчки, услуги от физически лица.  

□ Категории лични данни, които се събират, съхраняват и обработват:  

физическа идентичност, социална идентичност, икономическа идентичност, 

данни за съдебното минало на кандидатите.  

 

6. Регистър „Жалби и искания до председателя на РС - Варна“ 

□ Правно основание: чл.6, §1, б."в"  от Регламент/ЕС/ 2016/679, АПК, ЗДОИ, 

ЗЗДЛ. 

□ Категории субекти, за които се събират данните: Физически лица 

заявители по ЗДОИ, заявители по ЗЗЛД, потребители на административни 

услуги, жалбоподатели. Лица, подали сигнали, предложения, искания до 

съда. 

□ Категории лични данни, които се събират, съхраняват и обработват:  

физическа идентичност, като заявителят сам определя какви данни да 

предостави, в зависимост от заявлението/жалбата/сигнала, която подава.  

 

 

Каква допълнителна информация можете да получите? 

В случай, че попадате в някоя от категориите посочени по-долу при явяването си в 

съда еднократно ще подпишете известие за: 

□ Защита на данните на работещите в Районен съд – Варна; 

□ Вещите лица, съдебните заседатели и свидетели, които се явяват по дела на РС - Варна 

за защита на данните; 

□ Кандидатите, подаващи документи за участие в конкурс за обявени свободни щатни 

бройки в районен съд – варна, в съответствие с общия регламент за защита на данните 

(регламент 2016/679) (ОРЗД). 
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