
Декларация за поверителност за регистър „Видеонаблюдение и контрол на достъпа“  

в общежитие бл. 36А 

 

Информираме Ви, съгласно чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679: 

1. Идентификацията, адреса и представителя на Университет по архитектура, строителство и 

геодезия (УАСГ) в качеството си и на Администратор на лични данни са: 

Университет по архитектура, строителство и геодезия 

ЕИК 000670616, ИН по ДДС: BG 000670616 

Ректор: проф. д-р инж. Иван Марков 

Адрес: София 1046, бул. „Хр. Смирненски” №1,  

Тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63 

e-mail: aceadm@uacg.bg;  

 

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

Име: Илия Георгиев 

Адрес: п.к. 1046, гр. София, бул. Христо Смирненски №1, Нова сграда, корпус Б, ет. 3, стая 325 

Тел.: 0882037331 

e-mail: dpo@uacg.bg 

 

3. Личните данни, свързани с физическата Ви идентичност име, фамилия, адрес,  

видеоизображения и аудио записи, са необходими за защита на сигурността и имуществото на 

УАСГ, живущите, персонала и гостите в общежитието. Правните основания за извършване 

контрол на достъпа са в изпълнение на функциите и упражняване на легитимните интереси на 

УАСГ, като държавна институция. 

 

4. Личните Ви данни не се предоставят на трети страни. Няма да се предоставят личните Ви данни 

на други лица или на друга държава, освен ако същото е изисквано по надлежен път от органи 

на съд, прокуратура, следствени органи и други за упражняване на наши права и законни 

интереси. 

 

5. Срокове на съхранение на лични данни: 

- за физическата идентичност на живущите - до напускането им 

- за физическата идентичност на гостите – до 1 месец 

- за видеоизображенията и аудио записите - до 1 месец. 

 

6. Имате право на достъп, коригиране, ограничаване и заличаване на личните Ви данни. Правото 

на заличаване може да ви бъде отказано в случаите, когато е констатирано нарушение на 

вътрешния ред и дисциплина или е извършено друго нарушение. 

 

7. Обработването на личните Ви данни не е въз основа на автоматизирано вземане на решения, 

включително профилиране. 

 

8. Ако по някаква причина е необходимо обработване на лични данни на деца, обработването на 

данни на дете е законосъобразно, ако детето е поне на 16 години. Ако детето е под 16 години 

това обработване е законосъобразно само ако e дадено съгласие или разрешение от носещия 

родителска отговорност за детето. 

 

9. Предоставянето на лични данни по този регистър е задължително за да влезете в общежитие 

бл. 36А в Студентски град.  

 

10. Имате право на жалба до надзорен орган – Комисия за защита на личните данни 

Дата на последна промяна: 19.11.2019 г. 
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