
УКАЗАНИЯЗА 

ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ 
ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В 

ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТШЩИ И ЗА КМЕТОВЕ 
НА 27 ОКТОМВРИ 2019 r. 

1. Общинската избирателна коми&ия (ОИК) е администратор щ~ 

лични дащш за целите на произвежда;нето на изборите за обliLИНСКИ 
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 r. 

2. Членовете на ОИК обработват личните данни no реда и 
условията, ~шределени в Изборния кодекс (ИК). ЗаКОН1>Т за защита ua 
личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламеlfГ за защита на личните данни 

на ЕС се nрилагат доколкото .ня.ма изрична уредба в ИК или косато ИК 
nрепраща към тях. 

3. ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК 
изисквания за съхранение .и достъп до изборните книжа и дру.гц ~ерi<И, 

които rapalffиpaт сигурността на обработването на лични данни. 

4. Всички лични данни с цел. ПJЮИЗвеждане на изборите за 
общински cъвeт,mttnt и: за 'КМетове на 27 октомврц 20 19 г. се обработват ot 
ОИ:К, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите :и 

другите субекти на лични данни. 

5. Лични даннц са: имена, ЕГН/ ЛН, a:n:pec, данни по документ за 
самоличност, разреШение за пребиваване на чужденец, nодпис и дp}'1lf, 

ако същите са предвидени в ИК. 

6.. Обработване Н'а :лични данни от ОИК за целите на изборния 
процес е: 

- регистрация на nартю~, коалиции,. месtни коалиции и 

инициативни комитети; 

- прi!tемане на списъци на избирателите, подкрепящи 

регистрацията на независимите кандидати за общински съве.:rнцци, за 
кмет на община~ кмет на район и кмет на кметство; 

- регистрация на кандидатсккrе лuсти на партии, коащщии; 

местни: .коалиции и инициативни комитети; 

- назначаване на членовете йа секционните избирателни комисии; 
-издаване 11а удостоверения на застьппиците на кандидатските 

листи на партийте, коалидииrе., местните коалиции и инициативните 

комитети; 

- приемане и работа с избирателни списъци; 

- приемане: .и обработване на жалби ва сигнали; 
- вписване на имената и ЕГН на лицата, nолучили коnне от 

цротокола на ОИК. 

- вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на 

партии, коаmщии, местни коалиции и икициаwвни комитети в регистъра 

на застъпiJиuите и публикуването на ~мената на 1астъпниците в 
nубличния регистър на ОИk. 

--- --··-·----.... .-.......... _ -·------



2 

7. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, 
застъпниците и nредставителите на nартиите, коалициите, местните 

коалиции и инициативните комитети и кандидатите. 

8. ОИК nубликува на интернет страницата си сnисъка на 

уnълномощените nредставители на партиите, коалициите и 

инициативните комитети, като залича~а съответните лични данни. 

9. Забрани: 
9 .1 . Забранява се използването на личните данни, събирани, 

обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК, за цели, 

различни от тези, оnределени в ИК. 

9.2. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по 
всякакъв друг начин на документи за самоличност, избИрателни сnисъци 

и други докумеJ:ПИ с лични данни. 

9.3. Забранява се на ОИI<, извън случаите, определени в ИК, да 
nредават или разпространяват no какъвто и да е било начин лични данни, 
до които са имали достъп, във връзка с изборния процес. 

1 О. ЗастьпНИЦИ1'е, наблюдателите и представителите на nартиите, 
коалициите, меС11fите коалиции и инициативните комитети, и 

кандидатите, нямат достъn до личните данни, вписани в избирателните 

списъци, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи 
лични данни. 

11. Нарушения на сигурцостrа на лични данни е всяко действце па 
обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на 

обработване, nосочени в ИК. 

12. При установяване на нарушение на сигурността на' личните 
данiШ председателят на ОИК или определен от него член на ОИК 

информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК 
на елеК1ронна nоща cik@cik.bg Последният в срок от 72 часа от 

nолучаване на уведомлението от ОИК уведомява Комисията за защита на 

личните данни. 
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