До Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)
София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15
ИСКАНЕ
От Юлиян Атанасов Чолаков, председател на
Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за
Морската градина и крайбрежната зона на град Варна чрез подписка
(Уведомление вх.№ ОС13000096ВН /28.01.2013 г. по описа на Община Варна)

Адрес за контакт:
бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез Юлиян Атанасов Чолаков, тел.0888 491445
За становище относно приложението на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)
при събирането на подписи по реда на Закона за пряко участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС)
Уважаема госпожо Председател,
Уважаеми членове на Комисията за защита на личните данни,
Известно ни е Становището на КЗЛД № 3082 от 10.08.2011г. г. относно
приложението на ЗЗЛД при провеждане на всички видове избори, в което е записано, че
за всички администратори на лични данни възниква задължението да се регистрират в
КЗЛД по реда на чл.17, ал.1 от ЗЗЛД, с изключение на инициативните комитети по чл.96
от Изборния кодекс (ИК), които КЗЛД освободи от задължение за регистрация със свое
решение, прието на редовно заседание на 22.06.2011 г. (Протокол № 26). Това са
инициативните комитети, регистрирани в ЦИК при избори за президент и
вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент, в РИК при
избори за народни представители и в ОИК при избори за общински съветници и
кметове. Случаят със събирането на подписи за произвеждане на местен референдум по
реда на Раздел III, чл.27 т.3 от ЗПУГДВМС е подобен, но не е изрично упоменат в
горепосоченото становище на КЗЛД. Не ни е известно досега КЗЛД да е изразявала
становище относно събирането на подписи по реда на ЗПУГДВМС.
Ето защо моля на основание чл.10, ал.1 т.4 и 5 от ЗЗЛД да изразите становище
относно приложението на ЗЗЛД в случаите на събиране на подписи за произвеждане на
местен референдум по смисъла на Раздел III, чл.27 т.3 от ЗПУГДВМС, като посочите
изрично дали в тези случаи инициативните комитети са освободени от задължението за
регистрация като администратори на лични данни и издадете съответните предписания.
Моля за удобство в същия документ да изразите становище и относно
приложението на ЗЗЛД в случаите на събиране на подписи за местна гражданска
инициатива по смисъла на чл.46 от ЗПУГДВМС.
Ако след изразяването на исканото становище се окаже необходимо, моля КЗЛД
да освободи инициативния ни комитет от задължението за регистрация на основание
чл.46 ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и
нейната администрация, тъй като обработваме лични данни със съгласието на
физическите лица за срок не по-дълъг от шест месеца.

