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 УВЕДОМЛЕНИЕ  
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В СДРУЖЕНИЕ ПО ЗЮЛНЦ „СДРУЖЕНИЕ АКТИВНИ В 

ДОЛНИ ЛОЗЕНЕЦ“ – ЗА ОТНОШЕНИЯ В РАМКИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 
 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
 
„СДРУЖЕНИЕ АКТИВНИ В ДОЛНИ ЛОЗЕНЕЦ“, сдружение по Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 206674091, със седалище и адрес на 
управление: област София-град, Столична Община, гр. София, п.к. 1000, район „Средец“, ул. 
„Хан Крум“ № 3, ет. 2 (наричано по-нататък „нас“, „ние“ или „Сдружението“), е администратор 
на личните данни на членовете на Сдружението и членовете на органите му. 

 
 Възможно е да едностранно да правим изменения/допълнения в това Уведомление 

по всяко време. Понякога може да Ви предоставим и допълнителни уведомления за начина 
на обработване на личните Ви данни. 

 
ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ 
  
„Лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо 

лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); 
физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде 
идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, 
идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един 
или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, 
психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това 
физическо лице. 

 
Възможно е да обработваме, например, следните категории лични данни: три 

имена, ЕГН, адрес, телефон, адрес на електронна поща, данни от лични карта; информация 
относно правоотношението между Вас и Сдружението – данни за плащане на членски внос, 
информация относно начало и край на правоотношенията между Вас и Сдружението; 
информация от процеса, предхождащ възникването на правоотношение между Вас и 
Сдружението (информация в документи за кандидатстване, информация за Вашите 
образование/квалификация и т.н.); информация за участието Ви в събития, свързани с 
дейността на Сдружението; снимки, както и аудио, видео и аудио-видео записи. 

 
Също така може да събираме, съхраняваме и използваме следните категории с по-

чувствителна лична информация (ако и доколкото това се изисква от приложимото 
законодателство): 

• Информация за Вашето здраве, включително медицински състояния, болнични 
листове, медицинско свидетелство. 

• Информация за Вашето съдебно /криминално/ минало. 
 
КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
  
Ние събираме лични данни за Вас директно от Вас. 
 
Ние може да събираме допълнителни лични данни за Вас в хода на Вашата работа, 

свързана с дейността на Сдружението, включително и от лица, с които Сдружението е в 
договорни отношения. 
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ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 
  
Ние ще обработваме вашите лични данни, само ако имаме правно основание за 

това. Ще обработваме Вашите лични данни, като прилагаме някое от следните правни 
основания за съответната цел на обработване на личните данни: 

 
1. Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте 

страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор (чл. 6, 
параграф 1, буква б) от ОРЗД). Прилагаме това основание за следните цели: 

 
1.1. Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте 

страна: 

• Заплащане на дължимото Ви се възнаграждение (ако и доколкото е приложимо). 

• Изпълнение от страна на Сдружението на други договорни задължения по договор, 
по който Вие сте страна. 

 
2.1. Обработването е необходимо за предприемане на стъпки по Ваше искане преди 

сключването на договор: 

• Вземане на решение относно възникването на правоотношение между Вас и 
Сдружението. 

• Определяне на условията, при които работите за нас. 

• Проверка дали имате право да работите при нас и/или да заемате съответната 
длъжност и/или да съществува съответното правоотношение между Вас и Сдружението. 

 
2. Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се 

прилага спрямо Сдружението (чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД). Прилагаме това основание 
за следните цели: 

• Спазване на задълженията по отношение на здравето и безопасността. 

• Спазване на данъчното/осигурителното законодателство. 
 
3. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Сдружението 

или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат Вашите интереси 
или основни права и свободи, които изискват защита на личните данни (чл. 6, параграф 1, 
буква e) от ОРЗД). Прилагаме това основание за следните цели (описанието на целите съвпада 
с описанието на легитимните ни интереси): 

•  Извършване на дейности за постигане на целите на Сдружението (установяване на 
ефективна връзка с компетентните държавни и общински органи; участие на срещи, форуми, 
събития, инициативи и други мероприятия; кандидатстване по местни, европейски и други 
програми за получаване на финансиране на проекти; сътрудничество с други сдружения с 
нестопанска цел по проекти и инициативи; организиране на срещи между живущи в района 
на Долни Лозенец по различни теми; разработване на планове и стратегии; организиране на 
тематични инициативи; повишаване на информираността чрез кампании, публикации и др. 
подобни; сътрудничество с различни институции на територията на района - детски градини, 
училища, читалища, библиотеки и др. подобни; създаване на работни групи; други относими 
дейности);  

• Изготвяне и използване на протоколи, декларации и други документи във връзка с 
осъществяването на дейността на Сдружението. 

• Публикуване на Ваши данни на интернет сайт на Сдружението, с оглед 
популяризиране на Сдружението и/или целите му и оповестяване на резултати от дейността 
му – публикуване на снимки/видеоклипове от събития; публикуване на документи от 
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провеждане на общи събрания (в т.ч. ще са видни имена на 
председател/секретар/преброител на общото събрание).  

• Администриране на договори, сключени с Вас. 

• Управление и планиране на дейността на Сдружението, включително счетоводство 
и одит. 

• Наблюдение, управление и поставяне на изисквания относно  представянето и 
ефективността /на лицата и на процесите/. 

• Вземане на решения относно преразглеждане на възнаграждения. 

• Оценяване на квалификациите за конкретна работа или задача. 

• Събиране на доказателства за възможни оплаквания или санкциониращи 
процедури спрямо Вас или спрямо други лица, свързани със Сдружението. 

• Вземане на решения за Вашата ангажираност и относно продължаване на 
правоотношението между Вас и Сдружението; 

• Предприемане на мерки за прекратяване на правоотношението между Вас и 
Сдружението . 

• Определяне нужда от образование, обучение и развитие. 

• Защита на права в съдебни и извънсъдебни спорове, засягащи Вас или други лица, 
свързани със Сдружението. 

• Установяване на пригодността Ви за работа. 

• Управление на отсъствия поради неработоспособност. 

• Извършване на дейности за популяризиране целите на Сдружението. 

• Предотвратяване на измами, кражби и други престъпления. 

• Предотвратяване на административни нарушения. 

• Осигуряване изпълнението и администриране на договори с наши партньори, 
доставчици и др., включително контакта и комуникацията с тях. 

• Доказване капацитета на Сдружението и лицата, свързани с него за изпълнение на 
определени договори/задачи. 

• За да осигуряваме и контролираме използването на нашите информационни и 
комуникационни системи. 

• За да осигуряваме прилагането на нашите вътрешни политики и процедури, както и 
да проверяваме спазването им.  

• За да се осигури мрежова и информационна сигурност, включително 
предотвратяване на неоторизиран достъп до нашите компютърни и електронни съобщителни 
системи и предотвратяване на разпространението на зловреден софтуер. 

• Всички други цели, произтичащи от правоотношението помежду ни и/или 
свързаните с него осигурителни отношения. 

 
4. Вие сте дали съгласие за обработване на лични данни за една или повече 

конкретни цели (чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД). Вие сами ще решите дали да дадете 
съгласието си или не. Вие ще можете по всяко време да оттеглите вече дадено от Вас 
съгласие, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, 
преди то да бъде оттеглено. 

 
5. Обработването е необходимо, за да бъдат защитени Вашите жизненоважни 
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интереси или жизненоважните интереси на друго физическо лице (чл. 6, параграф 1, буква г) 
от ОРЗД). Това е много рядко приложимо на практика – ако е необходимо, за да се защити 
интерес от първостепенно значение за Вашия живот или този на друго физическо лице. 
Обработването на лични данни единствено въз основа на жизненоважен интерес на друго 
физическо лице следва да се състои по принцип, само когато обработването не може явно да 
се базира на друго правно основание. 

 
На интернет сайта на Сдружението могат да се провеждат анкети, но те са анонимни 

– т.е. няма да узнаваме кои са анкетираните. 
 
Понякога може да използваме Вашите лични данни без Ваше знание или съгласие, 

когато това се изисква или разрешава от закона. 
 
МОЖЕ ЛИ ДА НЕ ПРЕДОСТАВЯТЕ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ 
 
Вие сте длъжни да ни предоставите личните си данни, в случай че съществува такова 

Ваше договорно или законово задължение. Ако в такива случаи Вие не ни предоставяте тези 
данни при поискване, може да не успеем да сключим или да изпълним договор или да ни 
възпрепятствате да спазим нашите законови задължения (например, да Ви осигурим 
здравословни и безопасни условия на труд), или да не успеем да реализираме някоя от 
другите цели на обработване на данните Ви. Във всички случаи ние ще Ви уведомим за това. 
Ще Ви уведомим и ако предоставянето на данните Ви е изискване, необходимо за 
сключването на договор. 

 
КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЧУВСТВИТЕЛНИ ДАННИ 
 
„Специалните категории” (или още наричани „чувствителни“)  са лични данни, 

разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или 
философски убеждения или членство в синдикални организации, както и генетични данни, 
биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за 
здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на 
физическото лице. 

 
Чувствителните лични данни изискват по-високи нива на защита от нечувствителните 

данни. За да обработваме такива чувствителни данни, трябва да имаме допълнително 
основание /условие/. Можем да обработваме специални категории лични данни на някое от 
следните основания: 

• обработването е необходимо за целите на изпълнението на задълженията и 
упражняването на специалните права на Сдружението или на субекта на данните по силата на 
трудовото право и правото в областта на социалната сигурност и социалната закрила, 
дотолкова, доколкото това е разрешено от правото на Европейския съюз или правото на 
държава-членка на Европейския съюз, или съгласно колективна договореност в съответствие с 
правото на държава-членка на Европейския съюз, в което се предвиждат подходящи гаранции 
за основните права и интересите на субекта на данните (чл. 9, параграф 2, буква б) от ОРЗД); 

• Вие сте е дали своето изрично съгласие за обработването на тези лични данни за 
една или повече конкретни цели, освен когато в правото на Европейския съюз или правото на 
държава-членка на Европейския съюз се предвижда, че забраната за обработване на 
чувствителни лични данни по чл. 9, параграф 1 от ОРЗД не може да бъде отменена от субекта 
на данни (чл. 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД); 

• обработването е свързано с лични данни, които явно са направени обществено 
достояние от субекта на данните (чл. 9, параграф 2, буква д) от ОРЗД); 

• обработването е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на 
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правни претенции или винаги, когато съдилищата действат в качеството си на 
правораздаващи органи (чл. 9, параграф 2, буква е) от ОРЗД); 

• обработването е необходимо по причини от важен обществен интерес на 
основание правото на Европейския съюз или правото на държава-членка на Европейския 
съюз, което е пропорционално на преследваната цел, зачита същността на правото на защита 
на данните и предвижда подходящи и конкретни мерки за защита на основните права и 
интересите на субекта на данните (чл. 9, параграф 2, буква ж) от ОРЗД); 

• обработването е необходимо за целите на превантивната или трудовата 
медицина, за оценка на трудоспособността на служителя, медицинската диагноза, 
осигуряването на здравни или социални грижи или лечение, или за целите на управлението 
на услугите и системите за здравеопазване или социални грижи въз основа на правото на 
Европейския съюз или правото на държава-членка на Европейския съюз или съгласно договор 
с медицинско лице и при условията и гаранциите, посочени в следващото изречение (чл. 9, 
параграф 2, буква 3) от ОРЗД). Чувствителни лични данни могат да бъдат обработвани за 
целите, посочени в предходното изречение, когато въпросните данни се обработват от или 
под ръководството на професионален работник, обвързан от задължението за 
професионална тайна по силата на правото на Европейския съюз или правото на държавата-
членка на Европейския съюз или правилата, установени от националните компетентни органи 
или от друго лице, също обвързано от задължение за тайна по силата на правото на 
Европейския съюз или правото на държавата-членка на Европейския съюз или правилата, 
установени от националните компетентни органи.   

• обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на 
субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните е физически или 
юридически неспособен да даде своето съгласие (чл. 9, параграф 2, буква в) от ОРЗД). 

 
Ще използваме Вашите чувствителни лични данни по следните начини: 
  
Възможно е да обработваме Ваши данни за здравословното състояние във връзка с 

Вашето физическо или психическо здраве или статус на инвалидност, за да Ви осигурим 
здраве и безопасност при работа и да оценим пригодността Ви да работите, да осигурите 
подходящи промени в работата Ви, за да наблюдаваме и администрираме отсъствията по 
болест, както и да администрираме свързани с това плащания, обезщетения и други.  

   
СЪДЕБНО /КРИМИНАЛНО/ МИНАЛО 
  
Можем да обработваме само данни, свързани с наказателни присъди, когато 

законът ни позволява да правим това.  
 
АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 
 
Автоматизираното вземане на решения се осъществява, когато електронна система 

използва лична информация, за да вземе решение без намеса на човек.  
 
Няма да бъдете обект на решения, основаващи се единствено на автоматизирано 

обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по 
подобен начин Ви засяга в значителна степен. 

 
ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ 
 
Може да се наложи да споделяме Вашите лични данни с трети страни, включително 

с доставчици на услуги. Това могат да бъдат счетоводни предприятия, юристи, банки, 
доставчици на услуги относно информационни технологии (IT услуги), системна 
администрация, застрахователи, организатори на събития, служба по трудова медицина, 
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партньори на Сдружението, страни по договори за закупуване на материали, реклама, 
спонсорство, възлагане на работа, споразумения за сътрудничество, лица, занимващи се с 
поддръжка на електронни системи и/или с хостване на данни, куриери/пощенски оператори, 
доставчици на услуги за електронна поща, доставчици на интернет услуги, мобилни 
оператори, доставчици на услуги OTT (over-the-top), например Viber, WhatsApp и др., други 
лица, които получават данни във връзка с осъществяване на дейността/целите на 
Сдружението – като напр. детски градини, училища, читалища, библиотеки и др. подобни.  

 
Можем също така да предадем Вашите лични данни на членове на Сдружението и на 

членове на органи на Сдружението, за отчетни цели относно дейността на Сдружението. 
 
Възможно е да споделяме Ваши данни с органи на власт – съгласно предвиденото в 

действащото законодателство (например, за данъчни цели; за целите на вписване на 
обстоятелства в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по 
вписванията и др.). 

 
Често Вие може да сте посочено лице за контакт с партньори на Сдружението или с 

лица, с които то е в други отношения, и да им предоставяме необходима информация за Вас с 
оглед осъществяване на тези контакти и поддържане на отношенията.  

 
МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ 
 
Ние не възнамеряваме да предаваме Ваши лични данни към трети държави 

(държави, които не са членки на Европейския съюз и не са страни по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство). Ние не възнамеряваме да предаваме Ваши лични 
данни към международни организации. 

 
 СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ 
   
Ние ще запазим Вашата лична информация само толкова дълго, колкото е 

необходимо, за да изпълним целите, за които сме я събрали, включително за целите на 
спазване на законови изисквания. 

 
За да определим подходящ период на съхранение на личните данни, ние вземаме 

предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от 
вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които 
ние обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други 
средства, както и отчитаме приложимите законови изисквания. 

  
При някои обстоятелства може да анонимизираме вашата лична информация, така 

че тя повече да не може да бъде свързана с Вас, в който случай може да използваме тази 
информация без допълнително уведомление до Вас. 

 
При прекратяване на отношенията си с Вас, ние ще запазим и безопасно унищожим 

Вашата лична информация в съответствие с приложимите закони и разпоредби. 
 
ВАШИТЕ ПРАВА 
   
Важно е личните данни, които имаме за Вас, да са точни и актуални. В много случаи 

това е от съществено значение за Вас и Вашите права. Моля, информирайте ни, ако Вашата 
лична информация се промени. 

 
Съгласно законодателството, Вие имате определени права, включително (но не само) 

Вие имате право да: 
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• Поискате достъп до Ваши лични данни. Вие имате право да получите 
потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Ако това е така, Вие имате 
право да получите достъп до данните и до определена информация, свързана с 
обработването им, както и право да получите копие от тези данни. 

• Поискате коригиране на Ваши лични данни. Вие можете да изисквате от нас 
коригирането на неточни лични данни, свързани с Вас и/или допълването на непълни лични 
данни, свързани с Вас (като се имат предвид целите на обработването).   

• Поискате изтриване на Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да ни 
помолите да изтрием/премахнем Ваши лични данни, когато не е налице основателна причина 
да продължим да ги обработваме. Имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем 
Вашата лична информация и в случая, когато сте упражнили правото си да възразите срещу 
обработването (вижте по-долу). 

• Възразите срещу обработването на личните Ви данни. Вие имате право, по всяко 
време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу 
обработване на Ваши лични данни, което се извършва на основание „легитимен интерес“ или 
основание „обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес“, 
включително в случаите на профилиране на някое от тези основания. За да продължим 
обработването, следва да докажем, че съществуват убедителни легитимни основания за 
обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или за 
установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Освен това, имате право 
да възразите в следните случаи: 

- Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на 
лични данни, отнасящо се до Вас, когато ги обработваме за целите на директния маркетинг, 
включително в случаи на профилиране, свързано с директния маркетинг. Когато възразите 
срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за 
тези цели се прекратява. 

- Когато лични данни се обработват за целите на научни или исторически 
изследвания или за статистически цели, Вие имате право, въз основа на конкретното си 
положение, да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, освен ако 
обработването е необходимо за изпълнението на задача, осъществявана по причини от 
публичен интерес.  

• Поискате ограничаване на обработването на Ваши лични данни. Това Ви 
позволява да ни помолите да спрем обработването (с изключение на определени действия по 
обработване, предвидени в приложимото законодателство) на лична информация за Вас, в 
следните случаи: 

- точността на личните данни се оспорва от Вас, като ограничаването на 
обработването се прилага за срок, който ни позволява да проверим точността на личните 
данни; 

- обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат 
изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им; 

- ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие 
ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; 

- Вие сте възразили срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от ОРЗД в 
очакване на проверка дали легитимните основания, които прилагаме, имат преимущество 
пред интересите Ви. 

• Упражните правото на преносимост на Ваши лични данни. Ако обработваме 
лични данни на основанието „изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна” 
или основанието „съгласие”, Вие може да изисквате от нас да получите личните данни в 
структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и/или да предадем 
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личните данни на друг администратор на лични данни. 

• Оттеглите съгласието си. В случай че обработваме лични данни на основание 
Вашето съгласие или изрично съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко 
време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди 
то да бъде оттеглено. След като бъдем уведомени, че сте оттеглили съгласието си, няма да 
обработваме повече информацията Ви за целта или целите, за които първоначално сте се 
съгласили, освен ако не приложим друго правно основание, за което ще Ви уведомим. 

 
Може да видите повече за горепосочените права и на уебсайта на Комисията за 

защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1045. 
 
Ако искате да упражните някое от горните Ви права, моля, свържете се с нас, като 

използвате следните данни за контакт:  

Електронна поща: info@dolnilozenets.bg. 

Адрес: гр. София, ул. „Хан Крум“ № 3, ет. 2, на вниманието на: Христо Свиленов 
Митков – Председател на управителния съвет. 

  
Няма да плащате такса за достъп до личните ви данни (или за упражняване на някое 

от другите права). Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата Ви е явно 
неоснователна или прекомерна, по-специално поради своята повторяемост,, или ще откажем 
да изпълним молбата Ви при тези обстоятелства.   

 
Опитваме се да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. 

Понякога може да ни отнеме повече от месец, като в този случай ще Ви уведомим за това. 
 
ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН 
 
Ако не сте доволни от каквито и да било аспекти на това как обработваме Вашите 

данни, имате право да подадете жалба до съответния компетентен надзорен орган. 
Комисията за защита на личните данни е надзорният орган на Република България, 
определен със Закона за защита на личните данни. Данните за контакт с нея са следните: 
адрес – гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, GPS координати – N 42.668839 E 
23.377495, тел. +3592/91-53-555, електронна поща – kzld@cpdp.bg, уебсайт –  www.cpdp.bg. 
Ще Ви бъдем благодарни, ако първо се свържете с нас, в случай на оплакване, за да се 
опитаме да Ви помогнем. 

 
ВАШИЯТ КОНТАКТ С НАС ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 
  
Ако имате въпроси относно това уведомление и/или за това как обработваме Вашите 

лични данни, моля свържете се с Христо Свиленов Митков – Председател на управителния 
съвет на Сдружението. 

 
 

https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1045
http://www.cpdp.bg/

