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Ние от БИТСП сме ангажирани да защитаваме Вашите лични данни. Препоръчваме Ви да се
запознаете с настоящата политика за поверителност, която ще Ви даде информация как и какви
лични данни обработваме в БИТСП като част от нашата дейност.
Какви лични данни събираме и как обработваме Вашите лични данни?
БИТСП e организация с нестопанска цел и администратор на лични данни по отношение на
изпратените от Вас и обработвани от нас данни.
Когато се свързвате с нашия екип ние обработваме информацията, включително лични данни, които
сте ни предоставили, сред които данни: Вашето име, фамилия, телефон, електронен адрес,
организация и друга информация, която сте включили. Ние не събираме потенциално чувствителна
лична информация за расов или етнически произход, религия, членство в синдикати, сексуална
ориентация, здраве и др.
Ние можем също да обработваме Ваши лични данни и на основание легитимен интерес, когато това
е необходимо, за да упражним или защитим законните си права.
БИТСП обработва Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство.
Защо събираме и обработваме Вашите лични данни?
Ние получаваме Ваши лични данни, когато Вие сами ни ги предоставите.
БИТСП събира, използва и обработва горепосочената информация за следните цели, предвидени в
настоящата политика:
•
•
•
•

при цели, свързани с изпълнение на проекти, обучения, съвместни дейности, работни
посещения, предоставяне на информация и други;
определени цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие (по силата на договор
помежду ни или въз основа на писмено информирано съгласие);
цели, необходими за изпълнението на законови задължения на БИТСП.
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Колко време съхраняваме вашите лични данни?
При съхранението на данни, прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален
обем и за срок не по‐дълъг от необходимото за осъществяване на съответните дейности,
подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона. Автобиографии,
файлове, проектни предложения, попълнени формуляри или други документи и информация
съхраняваме до 3 години след приключване на съвместната ни
дейност или докато заявите писмено желанието си да ги изтрием, или до срок , който е предвиден
в нормативен акт.
Вашите права като субекти на данните, начин на упражняването им и защита
Всяко физическо лице има следните права по отношение на личните му данни, обработвани
от БИТСП:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

право на информация;
право на достъп до личните му данни;
право на коригиране;
право на изтриване;
право на ограничаване на обработването;
право на преносимост на данните;
право на възражение срещу обработване на личните му данни.

БИТСП не взема решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване, включващо
профилиране на субекти на данни.
Правото на субектите на данни на информация се осъществява посредством предоставената в този
документ кратка, разбираема и лесно достъпна информация, която се отнася до обработването.
Допълнителна информация, свързана с обработването на личните Ви данни, която се дължи
съгласно действащата нормативна уредба, можете да получите в качеството си на субект на данните
чрез подаване на електронно заявление на електронния адрес на БИТСП (institute@bilsp.org).
Правата на субектите на данни се тълкуват в смисъла, вложен в разпоредбите на Глава Трета от
(Регламент (ЕС) 2016/679). В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права,
субектът на данни има право да иска преразглеждане на случая му, а при отказ за преразглеждане
‐ да подаде жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.
Електронни адреси
Въз основа на подадена от Вас информация, както и в резултат на съвместна работа , ние
разполагаме с адреса на вашата електронна поща. Този адрес ще бъде използван само за
осъществяване на съвместни дейности, както и за разпространение на нашите публикации.
Ако искате да се отпишете от нашия списък с адреси на електронни пощи, можете да го направите
във всеки един момент, както е посочено във всяко от електронните съобщения, които получавате,
или като се свържете с нас.
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БИТСП не предоставя електронните адреси на своите потребители на трети лица, нито ги използва
за маркетингови цели.
Как защитаваме Вашите права?
БИТСП обработва Вашите лични данни единствено в съответствие с посочените по‐горе цели и
срокове. Сайтът ни е с високо ниво на сигурност, тъй като всички данни минават през SSL
криптиране. Вие можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко
време, като ни пишете на institute@bilsp.org.
Какви мерки за защита на Вашите данни прилагаме?
Осигуряваме максимална защита на всички лица, когато ни предоставят своите данни.
БИТСП не разпространява Ваши лични данни без изричното Ви съгласие. След изтичане на срока за
обработване на личните Ви данни, те ще бъдат изтрити трайно и няма да бъдат използване в
бъдеще, освен ако не е налице Ваше изрично съгласие.
Контакти
Ако имате въпроси относно Политиката за конфиденциалност може да се свържете с нас по
електронен път на адрес: institute@bilsp.org , на телефон 02/ 971 25 58 или по пощата на адрес:
София 1113, бул. Цариградско шосе № 24, бл. 22, вх. А , партер.
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We, the team of BILSP, are actively engaged in protecting your personal data. We recommend you read
this Privacy Policy, which gives you information how and what personal data we collect at BILSP in relation
to our activities.
What personal data do we collect and how do we process your personal data?
BILSP is a non‐governmental organization and personal data controller with respect to the personal data
that you send to us and we process.
When you contact our team, we process you information, including personal data you have provided to
us, for example your name, surname, telephone number, email address, organization and any other data
you have included. We do not process potentially sensitive personal data revealing racial or ethnic origin,
religious beliefs, trade union membership, data concerning health or data concerning your sexual
orientation, among others.
We may also process your personal data based on our legitimate interests, in order to exercise or defend
our legal rights.
BILSP processes your personal data in accordance with the applicable law.
Why do we collect and process your personal data?
We receive your personal data when you give it to us yourself.
BILSP collects, uses or processes the abovementioned personal data for the following purposes,
envisioned in this policy:





Purposes related to the implementation and execution of projects, trainings, joint activities,
working meetings, information provision, among others;
Specific purposes for which you have explicitly granted your consent (for the execution of a
contract to which you are a party or based on a written declaration of informed consent you have
provided);
Purposes necessary for compliance with legal obligations to which we are subject.
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How long do we store your personal data?
When storing your data, we apply the general principle of storing a limited amount of data for a period
not longer than the necessary to execute the respective activities, to ensure their security and reliability,
and to comply with legal requirements.
Curricula vitae (CVs), files, project proposals, completed forms or other documents and information we
store for up to 3 years after the end of our joint activity, or until you state your wish to erase them, or for
a period that is envisioned in the law.
Your rights as a data subject, the way to exercise them and your protection
Each natural person has the following rights with respect to her personal data processed by BILSP:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Right to information;
Right to access to her personal data;
Right to rectification;
Right to erasure;
Right to restriction of processing;
Right to data portability;
Right to object to the processing of personal data;

BILSP does not make decisions based solely on automated processing, including profiling of data subjects.
The right to information is exercised through the concise, understandable and easily accessible
information provided in this policy treating the processing of personal data. You may receive additional
information related to the processing of your personal data, which you have the right to receive as a data
subject by sending us an electronic request to BILSP’s email address (institute@bilsp.org).
The rights of the data subjects are interpreted in the sense of Chapter III of (Regulation (EU) 2016/679. In
the event of lodging a complaint related to the exercise of the data subject rights, the data subject has the
right to have their case reexamined and in the event of being refused to have the case reexamined – to
lodge a complaint to a supervisory authority – the Commission for Personal Data Protection.
Electronic addresses
Based on the information you have provided, as well as on the results of our joint work, we have access
to your email address. We will use this email only for the execution of our joint activities with you as well
as for the distribution of our publications.
If you wish to write yourself off of our list with email addresses, you can do that any time as stated in each
of the electronic messages you receive or you can contact us.
BILSP does not provide the email addresses of its users to third parties, nor do we use them for marketing
purposes.
How do we protect your rights?
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BILSP processes your personal data only in accordance with the above‐mentioned purposes and periods.
Our website has a high security level as all data pass through SSL encryption. You can withdraw your
consent for the processing of your personal data any time, by writing to us at institute@bilsp.org.
What security measures do we employ for your personal data?
We ensure the maximum protection of all persons who provide their data. BILSP does not distribute your
personal data without your explicit consent. When the period for the processing of your personal data
ends, they will be permanently deleted and will not be further used except for the cases in which you have
given your explicit consent.
Contacts
Should you have any questions regarding our Privacy policy, you can contact us via email at
institute@bilsp.org, via phone: +359 2 971 25 58р or via standard mail at: Bulgaria, 1113 Sofia, 24
Tsarigradsko Shosse Blvd., bl. 22, entr. A, ground floor.
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