
ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ЗА 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ 

ДАННИ ОТ ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С - 

КОНТРОЛЕН ЦЕНТЪР ПЕРСОНАЛНА ДОЗИМЕТРИЯ 

КЪМ "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД 

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД е администратор на лични данни, съгласно чл.3 от ЗЗЛД. и е вписан в 

“Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” на Комисията 

за защита на личните данни с идентификационен № 0039380. 

С влизането в сила на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно 

защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 

свободното движение на такива данни, от 25 май 2018 година във всички държави - членки на 

Европейския съюз се прилагат нови правила за защита на личните данни. Новата правна рамка 

въвежда по-високи стандарти за защита на данните, разширени права на физическите лица, 

както и нови задължения на администраторите на лични данни. 

Акредитираният Орган за контрол от вида С – Контролен център “Персонална дозиметрия” като 

независимо звено, част от дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, спазва всички правила, 

заложени в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и декларира следното: 

1. Лични данни, които събираме и обработваме 

Категории лични данни: Три имена, ЕГН (рождена дата за чужденци), месторождение, трудов стаж в 

среда на йонизиращи лъчения, месторабота, индивидуална доза от професионално облъчване. 

2. Специални категории данни, които обработваме  

За служители и работещи на основание договор с юридически или физическо лице се 

обработват антропометрични данни (ръст и тегло) и данни за индивидуално дозово 

натоварване по силата на договор и законово задължение. 

3. Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:  

3.1. Осигуряване на уникална идентификация при осъществяване на индивидуалния 

дозиметричен контрол при работа в контролираните зони на АЕЦ Козлодуй и ДП РАО-

Козлодуй.  

3.2. Определяне на индивидуалната ефективна доза от външно облъчване и очакваната 

индивидуална ефективна доза от вътрешно облъчване. 

3.3. Поддържане на архив на професионално облъчените лица. 

4. Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни е:  



• Необходимостта от спазване на законово задължение – Наредба за радиационна защита, 

НАРЕДБА 32 за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на 

лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.  

• Необходимостта за изпълнение на договор с Вас или фирма с която Вие имате договор или 

намерението да сключим договор.  

• Необходимостта от защита на легитимен интерес на администратора на ЛД, свързан със 

спецификата на дейността на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. 

5. Личните ви данни ще получат следните публични органи и организации:  

• Министерство на здравеопазването - Национален център по радиобиология и радиационна 

защита (НЦРРЗ); 

• Органи по съдебно и досъдебно производство (по тяхно искане). 

6. Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация  

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД не предава Вашите лични данни на трети лица или държави, без 

предварително получено от Вас съгласие. 

7. Период на съхраняване на данните  

ОК(С) - КЦ ПД отговорно съхранява Вашите лични данни в установения законов срок за 

конкретната цел, с прилагане на необходимите мерки за защита.  

8. Вашите права като субект на лични данни  

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие (според 

терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:  

• да поискате копие от Вашите лични данни от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и право на достъп по всяко 

време до личните си данни;  

• да поискате от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг 

администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете 

възпрепятствани от наша страна;  

• да поискате от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични 

данни, както и данните, които не са вече актуални;  

• да поискате от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне 

при наличието на някое от следните основания:  

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; 

- сте оттеглили своето съгласие;  

- сте възразили срещу обработването;  

- с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, 

което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;  

- събрани са във връзка с предлагането на услуги на информационното общество; 

- да поискате от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да ограничи обработването на личните Ви данни, като в 

този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за 



ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със 

законосъобразната причина; 

- да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно 

искане, отправено до администратора.  

9. "АЕЦ Козлодуй" ЕАД може да откаже да заличи личните Ви данни по следните причини:  

• спазване на законово задължение от наша страна; 

• обществен интерес в областта на здравето; 

• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или 

за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно 

или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване или за установяването, 

упражняването или защитата на правни претенции;  

• при необходимост да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от 

настоящето съобщение за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита 

на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за 

новата обработка.  

10. При установяване на неправомерни действия от наша страна при обработване на личните 

ви данни: 

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган 

за България е:  

Комисия за защита на личните данни  
Адрес: София 1592, бул."Проф. Цветан Лазаров"№ 2  
Електронна поща: kzld@cpdp.bg  
Интернет страница: www.cpdp.bg  

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни, чрез "АЕЦ 

Козлодуй" ЕАД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да 

го направите на посочените данни за контакт на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. 


