
Информативен бюлетин относно защитата на физическите лица във връзка 

с обработването на лични данни при процедури по придобиването на 

италианско гражданство по произход или по натурализация (членове 5 и 7, 

както и чл. 9, алинея 1, буква c, и алинея 2 от Закон № 91/1992г.) 

(Общ регламент относно защитата на данните (ЕС) 679/2016, чл. 13) 

 

 

 

Обработването на лични данни с цел придобиване на италианско гражданство 

по произход или в някои от случаите по натурализация (като брак, прослужен стаж 

в чужбина или по специални заслуги) ще бъде белязано от принципите на лоялност, 

коректност и прозрачност като признак на спазване на основните права и свободи 

на физическите лица.  

 

 

 За целта се предоставя следната информация:    

 

 

1. Обработването на данните е съвместна услуга между Министерството на 

външните работи и на международното сътрудничество на Република Италия 

(МВнРМС) и според случаите Италианската община или италианското 

Министерство на вътрешните работи.  Министерството на външните работи и на 

международното сътрудничество на Република Италия (МВнРМС) действа, в този 

случай, посредством Посолството на Италия в София (България), чиито контакти са 

както следва: ул. Шипка, 2 гр.София тел.: 0035929217300,             e-mail:  

ambasciata.sofia@esteri.it, pec  amb.sofia@cert.esteri.it.  

2. За въпроси или оплаквания, заинтересованото лице може да се свърже с 

началник отдел "Защита на личните данни" към Министерството на външните 

работи и на международното сътрудничество (с адрес: Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, телефон: 

0039 06 36911 (централа),  е-mail: rpd@esteri.it, pec: rpd@cert.esteri.it ).  

3. Обработваните лични данни целят единствено придобиването на италианско 

гражданство по произход по смисъла на чл. 1 от Закон № 91 от 5 февруари 1992г., 

или придобиването на същото гражданство въз основа на сключен граждански брак 

(членове 5 и 7 от същия Закон), въз основа на прослужен стаж в чужбина (чл. 9 

алинея 1 буква с) или по специални заслуги (чл. 9 алинея 2). В законовата рамка, 

определяща условията за придобиване на италианско гражданство по произход, се 

включва и Гражданско-процесуалния кодекс от 1865 и членове 1 и 7 от Закон №555 

от 13 юни 1912г., за установяване дали предшествениците на заинтересованото 

лице имат придобито италианско гражданство.  

4. Предоставянето на личните данни е задължително по закон, така че 

заявлението да бъде прието. Това правило се налага от циркулярно писмо на 

министерство на вътрешните работи н.к.28.1 от 8 април 1991г., за придобиването на 

гражданство по произход, докато за придобиването на гражданство по 



натурализация  се прилага чл. 1 от Президентски указ № 362 от 18 април 1994г. 

– правилник, чието естество определя условията за придобиване на италианско 

гражданство.  

 

5. Обработването на данните от страна на квалифициран персонал, ще 

се извършва ръчно, с помощта на електронна техника и смесено по двата 

начина. Следствие на което, заинтересованото лице няма да бъде обект на 

решение основаващо се само и единствено на електронна обработка на личните 

данни.    

 

 

6. Данните ще бъдат съобщавани на съответната италианска община 

отговаряща за въпросите по вписванията чл. 17 от Президентски указ № 396 от 

3 ноември 2000г. В случаите на придобиване по натурализация, данните ще 

бъдат съобщавани и на италианското министерство на вътрешните работи. 

  

7. Данните ще бъдат съхранявани за неопределен период от време от 

съображения за правна сигурност и с оглед издаването на удостоверения. 

  

8. Заинтересованото лице може да поиска достъп до собствените му 

лични данни и да ги поправи, ако действащата нормативна уредба го 

позволява. В рамките на закона, като се изключат последиците от 

изпълнението на административната услуга, лицето може да поиска също така 

ограничение в обработката на личните данни или да се противопостави на 

обработването им. В подобни случаи заинтересованото лице следва да се 

обърне към посолството на Италия в София (България) като информира и 

началник отдел "Защита на личните данни" към Министерството на външните 

работи и на международното сътрудничество.  

9. Ако заинтересованото лице счете, че са били нарушени личните му 

права, може да представи оплакване пред началник отдел "Защита на личните 

данни" към Министерството на външните работи и на международното 

сътрудничество или може да се обърне към Комисията за защита на личните 

данни (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 ROMA, tel. 0039 06 696771 

(централа), e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it).  

 

 


