София - 1233, жк.”Банишора”, ул.„Подполковник Калитин”, бл. 20, тел.: 02 9310779,
факс: 02 8326175, е-майл: badiabet@abv.bg , сайт: www.badiabet.com

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА
ДЕЙНОСТ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“
От 25 май 2018г. се прилага нов регламент за защита на личните данни
(General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз.
Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите
лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за
тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни ние от Сдружение с
нестопанска цел „Българска Асоциация Диабет /БАД/ разбираме важността
на конфиденциалността и защита на личните Ви данни, и се ангажираме да
обработваме тези лични данни при спазване на приложимите законови
изисквания и установените стандарти и принципи, като събираме
единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за
изпълнение на нормативни изисквания и ги пазим отговорно и
законосъобразно.
Ние изготвихме настоящото Уведомление във връзка с личните данни
(„Уведомлението“), за да научите по лесен и разбираем начин кои сме
ние, какви лични данни събираме за Вас, защо ги събираме и какво правим
с тях.
Информация относно Администратора на лични данни
Наименование : Сдружение „Българска Асоциация Диабет е юридическо
лице с нестопанска цел, учредено за осъществяване на дейност в
обществена полза и признато с Решение на Министерски съвет № 293 от
03 май 2018 г. за представителна организация на национално равнище в
Националния съвет за интеграция на хора с увреждания и администратор
на лични данни.
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Адрес: София, ж.к. „Банишора“, ул. „Подполковник Калитин“, бл. 20
тел. 02 9310779, факс 02 8326175
С Длъжностното лице по защита на данните в Сдружение с нестопанска
цел „Българска Асоциация Диабет“ може да се свържете на посочения погоре адрес и телефон/факс, на вниманието на длъжностното лице по
защита на данните, респективно на адреса на ел. поща: dpo-badiabet@abv.bg
Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518, Email: kzld@cpdp.bg
1. На какво основание и за какви цели обработваме вашите лични
данни.
Ние от Сдружение „Българска Асоциация Диабет" обработваме лични
данни на законно основание и за конкретни цели:







като законово задължение на Сдружение „Българска Асоциация
Диабет" – Закон за юридическите лица с нестопанска цел,
Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за
интеграция на хора с увреждания и критериите за
представителност на организациите на и за хора с увреждания,
Закон за задълженията и договорите, Закон за обществените
поръчки и др.;
въз основа на съгласие на субекта на данните, което може да бъде
оттеглено във всеки един момент, без това да засегне
законосъобразността на обработването преди оттеглянето;
въз основа на легитимен интерес на Сдружение „Българска
Асоциация Диабет";
във връзка с изпълнение на договор, по който субектът на лични
данни е страна или за сключването на такъв, по искане на субекта;
във връзка със задача в обществен интерес.

Конкретни цели за обработване на данните са:





изпълнение на дейностите ни като национално представена
организация на хората с увреждания / хора с диабет в България,
включително даване на възможност на желаещи физически лица,
членуващи в сдруженията членове на БАД, след регистрация, да
участват в Програма „Здравословно хранене в условията на живот
с диабет“, да получават помощи от медикаменти, помощни
средства, и други подобни програми и инициативи, финансирани с
целева субсидия от бюджета на Република България за
съответната година;
идентификация на участници в събития, организиран от нас;
счетоводни цели;
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статистически цели за определяне на наличния членски състав с
оглед
кандидатстване и признаване на
националната
представителност на БАД;
сключването, администрирането и изпълнението на договори за
доставки или услуги или договори за съвместна дейност с клиенти
или партньори, включително чрез процедури по обществени
поръчки;
изпращане на информационни съобщения до нашите членове.

Ние обработваме личните ви данни при спазване на следните основни
принципи:








законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
ограничение на целите – обработване за конкретни, изрично
указани и легитимни цели;
свеждане на данните до необходимия минимум - само за целите на
обработване;
точност – обработване на точни лични данни и в актуален вид;
ограничаване на съхранението - във форма позволяваща
идентифицирането на субекта и за период не по-дълъг за целите на
обработване;
цялостност и поверителност – обработване при подходящи
технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност
на личните данни;
отчетност – възможност на Сдружение „Българска Асоциация
Диабет“ във всеки момент да докаже прилагането на тези
принципи.
1. Какви лични данни обработваме

За изпълнението на посочените по-горе цели, ние обработваме следните
ваши лични данни:







три имена и ЕГН;
данни по лична карта/паспорт – номер и дата на документа, срок
на валидност, издаващ орган;
адрес, телефон и електронна поща;
данни за здравословното състояние (наличие на заболяване
диабет);
данни за семейно положение;
снимки от събития и инициативи на Сдружението.

Ние обработваме посочените по-долу лични данни относно
представителите (лицата за контакт) на нашите доставчици, участници в
процедури за възлагане на обществени поръчки, партньори и други
контрагенти, доколкото това е необходимо за осъществяване дейността ни
и единствено за целите на изпълнението на договорите със съответните
лица:
 три имена;
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телефон и електронна поща;
други данни, които се изискват от ЗОП.

Ние в Сдружение „Българска Асоциация Диабет“ не събираме и не
обработваме лични данни, които се отнасят за расов или етнически
произход; политически, религиозни или философски убеждения или
членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни за
целите единствено на вашата идентификация, или данни за сексуалния ви
живот или сексуалната ориентация.
Ние не използваме програми за автоматизирано обработване на личните ви
данни и вземане на решения, включително за профилирането ви.
2. В кои случаи и от кого се получават личните данни
Ние не предоставяме вашите лични данни на друго лице или трета
държава, освен в законово определени случаи на компетентни за това
органи или с вашето изрично писмено съгласие, при участие в
международни програми, проекти, турнири.
3. За какъв период съхраняваме вашите данни
Ние съхраняваме вашите лични данни докато съществува законово
основание или задължение за съхранението им.
4. Какви са вашите права
Съгласно разпоредбите на Регламента, и при предпоставките, определени в
него, вие имате право:





да изисквате от нас достъп до, коригиране (в случай на
неточности) или изтриване на личните ви данни или ограничаване
на обработването на личните ви данни;
да възразите срещу всяко обработване на личните ви данни, което
се основава на легитимни интереси на Сдружение „Българска
Асоциация Диабет“. В този случай ние ще преустановим
обработването освен ако съществуват убедителни легитимни
основания за обработването, които имат предимство пред вашите
интереси, права и свободи;
на преносимост на личните ви данни.

В случай че имате въпроси във връзка с обработването на вашите лични
данни или желаете да упражните съответните ви права, можете да се
обърнете към Длъжностното ни лице по защита на данните, чиито данни за
контакт са посочени по-горе.
Повече информация относно обработването на лични данни от Сдружение
„Българска Асоциация Диабет“ можете да откриете в нашата Политика за
Стр. 4 от 5

обработване на лични данни, публикувана на електронната ни страница
http://www.badiabet.com/.
Ако счетете, че ние обработваме вашите лични данни незаконосъобразно,
имате право да подадете жалба до посочения по-горе надзорен орган.
Сдружение „Българска Асоциация Диабет“
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