СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми родители,
Във връзка с открития обществен дебат, започнат по повод отразените
в медиите инциденти за насилие в детски градини, с оглед съхраняването на
общественото доверие в морала и професионализма на учителите и служителите
на ДГ№4 «Слънчо», в отговор на писмо с изх. № СОА18-ВК08-2085 /14.02.3018г.
на Кмета на Столична община, на извънреден съвет на педагогическата колегия
на ДГ № 4 «Слънчо» се взе решение за предприемане на следните мерки:
1. До 23-ти февруари 2018г. да бъде организирана открита и поименна
анкета с цел проучване на мнението на всички родители (двамата
родители/настойници на всяко дете, посещаващо ДГ № 4) за изграждане на
вътрешно видеонаблюдение в помещенията, където се отглеждат, обучават,
възпитават и социализират деца. . Анкетата ще може да получите от учителките
по групи или да попълните в електронен вариант, като посетите следния адрес
https://goo.gl/forms/R1lg3WqY8XQJIdUB2

На основание чл.4, ал.1 от Закона за защита на личните данни ( ДВ.
бр.15 от 15 Февруари 2013г.), следва да заявите Вашето писмено съгласие/
несъгласие за монтиране на камери в помещенията на детската градина.
Участието в анкетата и попълването на Декларация за
информирано съгласие/несъгласие е задължителна!
2. До 27-ти февруари 2018г. да бъдат обобщени събраните резултати за
съгласие/несъгласие;
3. До 28-ри февруари 2018г. да бъде организирано и проведено
работно заседание на Обществения съвет към ДГ № 4 «Слънчо»;
След обобщаване на резултатите и постигане на пълен консенсус
между всички заинтересовани страни: служители, родители, Обществен съвет ,
ще бъдат предприети последващи мерки за или против изграждане на вътрешно
видеонаблюдение.
Пред вид осигуряване на висока степен на Вашата информираност
и при спазване на законовите изисквания изясняваме, че:
 Видеонаблюдението е действие по обработване на лични данни,
тъй като се извършва запис на данните. По смисъла на §1, т.1 от
Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните
данни, “обработване на лични данни” е всяко действие или
съвкупност от действия, които могат да се извършват по
отношение на личните данни с автоматични или други средства,
като събиране, записване, организиране, съхраняване,
адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране,
употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване,
предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране,
заличаване или унищожаване”.



Тайното използване на записващи и подслушвателни
устройства без знанието на учителите и без изричното съгласие
на родителите на всички деца в групата е незаконосъобразно и
се разглежда с цялата тежест на закона като нарушение на:
 Конституцията на Република България:
чл. 32. ал. (2). Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван
или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото
изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.
 Конвенция за правата на детето
Член 16
1. Никое дете не трябва да бъде подлагано на произволна или незаконна намеса
в неговия личен живот, семейство, дом или кореспонденция, нито на
незаконно посегателство срещу неговата чест и репутация.
2. Детето има право на закрила от закона против такава намеса или
посегателство.
 Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
Право на зачитане на личния и семейния живот (Изм. - ДВ, бр. 137 от
1998 г.)
Член 8
1. Всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото
жилище и тайната на неговата кореспонденция.
2. Намесата на държавните власти в ползването на това право е недопустима
освен в случаите, предвидени в закона и необходими в едно демократично общество в
интерес на националната и обществената сигурност или на икономическото
благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за
защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите.
При евентуално постигане на пълен консенсус за изграждане на
видеонаблюдение е важно да сте информирани, че:
1. Системата ще се управлява от директора на детската градина или
упълномощено от него лице без да е възможно он-лайн наблюдение;
2. При наличие на предпоставка, застрашаваща безопасността на деца
и възрастни, извършено нарушение на обществения ред и други, право на
достъп до данните ще имат директора на заведението, упълномощено от него
лице, служители на правозащитните органи, както и лицата фигуриращи на тези
записи, в частта която се отнася до тях;
3. Поставянето на камери ще се осъществява в сградата на детската
градина, с изключение на спални и санитарни помещения;
4. Записите ще бъдат съхранявани в рамките на 1 /един/ месец и при
необходимост същите ще бъдат използвани от оторизираните органи.
Ръководство на ДГ № 4: ………….
Румяна Капланова

