
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 13 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 ОТ 27 АПРИЛ 2016 
ГОДИНА ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА КАНДИДАТИ В 
КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИАНТИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА  

Българската народна банка (БНБ) в качеството си на администратор на лични данни, 
обработва лични данни на кандидати за целите на провеждане и участие в конкурса за 
стипендианти на БНБ. Данните се обработват на основание съгласие на участниците в 
конкурсната процедура.  

Получените в хода на конкурса лични данни на кандидати, които не са спечелили 
стипендия, се съхраняват от БНБ за срок от 2 години, считано от датата на решението на 
Управителния съвет на БНБ за избор на стипендиант за съответната календарна година  , а 
данните на кандидатите, които са спечелили стипендия – за срок от 7 години, считано от 
датата на решението на Управителния съвет на БНБ за избор на стипендиант за съответната 
календарна година. Данните на спечелилия кандидат (име и университет) се публикуват на 
интернет страницата на БНБ за периода на действие на програмата за стипендианти. Със 
спечелилите кандидати се сключва договор за стипендия. 

БНБ не разкрива получени в конкурсната процедура лични данни на трета страна, 
като достъп до данните имат само членове на Управителния съвет и служители на БНБ, 
чиито служебни задължения изискват или допускат това. 

Личните данни няма да бъдат предавани в трета държава или международна 
организация. 

Кандидатите за стипендианти имат право на достъп до, коригиране или изтриване на 
личните данни или ограничаване на обработването им, както и право на преносимост на 
данните при спазване на изискванията на 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/EО (Общ регламент относно защитата на данните). 

Кандидатите могат да отправят искания до БНБ във връзка с упражняването на 
посочените по-горе права. БНБ информира кандидатите за стипендианти  за предприетите 
действия в изпълнение на отправеното искане в срок до 1 (един) месец от получаване на 
искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца. При 
непредприемане на действия по отправено искане БНБ информира кандидатите писмено. 

Информираме Ви, че имате право да подадете жалба до надзорния орган – Комисията 
за защита на личните данни, адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, 
електронна поща kzld@cpdp.bg, във връзка с обработването на личните данни, свързани с 
Вас. 

Предоставянето на личните данни е доброволно, доколкото самото участие в 
конкурса за стипендианти е доброволно. Непредоставянето на данните е обективна пречка 
за участие в конкурса за стипендианти на БНБ за съответната календарна година,  поради 
невъзможност БНБ да направи преценка дали кандидатите отговарят на изискванията за 
участие в конкурса. 

Кандидатите имат право по всяко време да оттеглят съгласието си за обработване на 
предоставените лични данни, без това да засяга законосъобразността на обработването на 



личните данни преди оттеглянето. Оттеглянето на съгласието води до прекратява участието 
в конкурсната процедура. 

БНБ не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, 
по отношение на предоставените за целите на конкурсната процедура лични данни. 

Координатите на администратора във връзка с обработването на лични данни са: 
Българска народна банка, гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1. Адрес на електронна 
поща на длъжностното лице по защита на данните:  personaldata@bnbank.org.  

Повече информация за Политиката на БНБ при обработване на лични данни може да 
намерите на интернет страницата на БНБ: www.bnb.bg.  

 

 

 

 


