
Указания при видеонаблюдение 

 

 

Въведение 

 

Въпрос: Видеозаписите от средства за наблюдение представляват ли лични данни? 

Отговор: Да. Видеозаписите от средствата за наблюдение съдържат "лични данни", 

защото чрез тях можете да бъдете физически идентифициран/а по безспорен начин. 

  

Въпрос: Видеонаблюдението „обработване на лични данни” ли е? 

Отговор: Да. Видеонаблюдението е действие по обработване на лични данни, тъй 

като се извършва запис чрез технически средства за видеонаблюдение. 

  

Въпрос: Кой има право да извършва видеонаблюдение? 

Отговор: Право да извършват видеонаблюдение имат: 

1. Търговци или юридически лица, както и техни звена за самоохрана, които са 

лицензирани за извършването на частна охранителна дейност; 

2. Държавни институции, на които се налага да извършват видеонаблюдение за 

изпълнение на своите функции; 

3. Във всички останали случаи видеонаблюдение може да бъде извършвано само при 

наличие на нормативно основание или при Ваше изрично съгласие. 

  

Въпрос: Имам ли право да бъда информиран/а от администратора за извършваното 

видеонаблюдение? 

Отговор: Да. Гражданите задължително се уведомяват чрез информационни табла, 

поставени на видно място, за използването на технически средства за наблюдение и 

контрол на обекта, без да се уточнява тяхното местоположение. В случай че те не са 

възразили пред администратора за обработването на личните им данни, по този начин 

се приема, че същите са предоставили своето съгласие по смисъла на Закона за 

защита на личните данни техни лични данни да бъдат обработвани чрез технически 

средства за видеоконтрол.т с него. 

 

 

 

 

 

 



Примерна табела и указания 

Табела е за уведомяване на всички субекти, чиито лични данни могат да се 

обработват в резултат на видеонаблюдение. 

 

 
 

Табелата се поставя се на видно място в зоните на видеонаблюдение 

 

1 и 2 - снимката и текста може да са други, това е само пример. Може да пише: 

Внимание! Обектът е под постоянно видеонаблюдение или друг подобен текст. 

Може, ако се налага да се добави текст на английски, примерно: Warning! CCTV 

cameras in operations или друг. 

 

3 - данни за контакт с админстратора на обработващ данните. За имейл да се слага 

общ имейл адрес, като: office@..., conatac@..., support@, companyname@.... 

 

Уведомление до служителите 

Според  чл.13 от Общия регламент относно защита на данните, служителите трябва 

да бъдат уведомени.   

 


