ДО МИНИСТЪРА
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,
ГОСПОДИН ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ОТ
ГЕРГАНА ДЕЛОВА ЖУЛЕВА,
Изпълнителен Директор на Фондация Програма Достъп до Информация
Адрес: гр. София; бул. „В.Левски” № 76; ет.3, ап.3; Фондация ПДИ
Тел. за контакт: 02 988 5062
Уважаеми г-н Министър,
През изминалата седмица към нас се обърнаха граждани с информация, известна
публично впрочем и от публикациите в медиите, че по време на провеждащите се
протести в гр.София на 11 и 12 ноември, служители на полицията са извършвали
проверки на документите за самоличност на граждани, намиращи се на и около местата
на протестите. Според информацията, полицейските органи са записвали данните от
документите за самоличност на гражданите, без да бъдат съставени на място протоколи
за предупреждение или актове за извършени административни нарушения. Със същата
информация, към екипа на Програма Достъп до Информация се обърнаха граждани,
които потърсиха правна консултация, относно гореописаните случаи.
Уверени сме, че събираните лични данни са записани и се обработват в
съответствие с изискванията на Закона за Защита на Личните Данни (ЗЗЛД) и неговите
принципи, посочени в чл.2,ал.2,т.2 ЗЗЛД. Във връзка с това и на основание Закона за
Достъп до Обществена Информация (ЗДОИ), моля да ми бъде предоставен достъп във
формата на хартиен носител от следната информация:
1. Кое е правното основание, на което полицейските органи записват личните
данни на гражданите при проверки на документи за самоличност и в кои
нормативни актове е предвидено?
2. Каква е целта на записването на данни на гражданите при проверки на
документи за самоличност?
3. Как се обработват личните данни на гражданите, записани от полицейски органи
при проверки на документи за самоличност по-конкретно:
- Записват ли се тези данни в отделен регистър и кой е той?
- За какъв срок се съхраняват горните данни
4. Получателите, на които могат да бъдат разкривани събраните лични данни.
5. Информация за правото на достъп и на коригиране на събраните лични данни.
Надявам се да получа отговор в законоустановения 14 дневен срок.

19.11.2013
София

С уважение:
Г. Жулева
(Изпълнителен Директор
на ПДИ)

