ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
От Кичка Тонева Петкова – Кмет на Община Чирпан
Относно: Промяна структурата на общинска администрация -Чирпан.
Г-жо Председател на Общински съвет, г-жи и г-да Общински съветници,
С влизане в сила от 25.05.2018г. 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) се въвежда фигурата на т.нар. длъжностно лице по защита
на данните. Това е служител на администратор на лични данни или външно за
организацията на администратора физическо лице, натоварено с консултативни функции в
областта на защитата на личните данни, надзор по спазването на регламента в
организацията на администратора и повишаването на осведомеността и обучението на
персонала.
Лицето по защита на личните данни има набор от задължения, сред които:
 Да информира и съветва администратора или обработващия лични данни и
служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на
нормативните актове за защита на личните данни;
 Да наблюдава спазването на правилата за защита на личните данни и на
политиките на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата
на личните данни, включително възлагането на отговорности, повишаването на
осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по обработване, и
съответните одити;
 При поискване да предоставя съвети по отношение на оценката на
въздействието върху защитата на данните и да наблюдава извършването на оценката;
 Да си сътрудничи с надзорния орган;
 Да действа като точка за контакт за надзорния орган по въпроси, свързани с
обработването, включително предварителната консултация и по целесъобразност да се
консултира по всякакви други въпроси.
Съгласно чл.37, ал.4 от Регламента длъжностното лице по защита на данните може
да бъде член на персонала на администратора или на обработващия лични данни или да
изпълнява задачите въз основа на договор за услуги.
Във връзка с гореизложеното, предлагам да бъде прието следното
РЕШЕНИ Е:
На основание чл.21, ал.1, т.2, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация във връзка с раздел ІV от 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, Общински
съвет Чирпан реши:

1.
Одобрява промяна в общата численост на отдел „Общинска собственост,
европейски програми и проекти” към дирекция „Специализирана администрация”,
считано от 01.06.2018г. – от 9 щатни бройки на 8 щатни бройки (намаление с една щатна
бройка „Младши експерт европейски програми и проекти).
2.
Увеличава числеността на дирекция „Административно-правно обслужване и
финансова счетоводна дейност ” с 1 щатна бройка на длъжност „младши експерт „Защита
на личните данни”, считано от 01.06.2018г.
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