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ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

 

Поверителността на данни е от особена 

важност за нас. 

 

Българска Асоциация за Лекарствена 

Информация – БАЛИ, ЕИК 176004372, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 

1618, район Красно село, ул. Хубча 16, офис 

2, с настоящото имаме  за  цел  да  ви  

осведомим  за  това  как  ние,  като  

администратор  на  данни, обработваме  

вашите  лични  данни в процеса на нашите  

взаимоотношения, при ползването на 

услугите, които БАЛИ предоставя на свои 

членове, партньори и други заинтересовани 

страни. 

Обработване на данни съгласно 

настоящите правила. 

Тези правила се прилагат спрямо 

обработването на лични  данни  на членове, 

партньори и други заинтересовани страни, 

съгласно описаните Цели на обработване в 

т. 2. 

  

1. Каква информация събираме за вас 

 

Ние събираме и обработваме различни 

видове Ваши лични данни: 

 Имена 

 ЕИК / ДДС No ( за юридически лица ) 

 Адрес 

 Телефонен номер 

 Имейл адрес 

 Дата на раждане, без година ( за физически 

лица) 

 Материално отговорно лице ( за 

юридически лица ) 

 

  Предоставянето на личните Ви данни има 

изцяло доброволен характер. 

 
В процеса на нашите отношения, ние 

събираме и обработваме ваши лични данни 

(като напр. информация, предоставена от вас 

при попълване на различни формуляри 

(регистрационни форми за участие в 

обучителни събития, формуляри за членство 

и други), които можете да изтеглите от 

интернет страницата на Сдружение БАЛИ - 

www.badibg.org , при   контакт   по   телефон,   

електронна кореспонденция   или   по   друг 

начин.   

 

Ние няма да събираме или обработваме 

чувствителни лични данни, свързани с вас 

(напр. Религиозна или етническа 

принадлежност, политически възгледи,  

здравословно  състояние, сексуална  

ориентация). 

 

Когато,  по  ваше  желание  и  без  наше  

искане,  при  или  по  повод  ползването  на  

услугата доброволно сте  ни  предоставили  

лични  данни,  ние ще изтрием тези лични 

данни от нашите системи, ако преценим, че 

обработването им не ни е необходимо за 

изпълнение на законна цел. 

 

 

2. Как използваме Вашите лични данни и 

на какво правно основание  

 

Сдружение БАЛИ обработва личните Ви 

данни за следните допустими от закона цели: 

 

Цел на обработване: 

 

 Комуникация по електронна поща; 

 Издаване и обработка на счетоводни 

документи (данни за издаване на фактура); 

 Предоставяне на електронен бюлетин – 

новини от НС,  МС, МЗ, НСЦРЛП, ИАЛ, 

НЗОК, ОЗТ – комисия, както и европейски 

институции – ЕМА, EDQM, ICH; 

 Предоставяне на информация за събития, 

документи – удостоверяващи участие в 

събития на БАЛИ, обучителни материали, 

проучвания по актуални теми, промоции и 

други; 

 Регистрация за събития; 

 Фотоматериали, отразяващи събития на 

БАЛИ, публикувани на интернет страницата 

на Сдружението и негови профили в 

социални мрежи и медии; 

http://www.badibg.org/


           Bulgarian Association for Drug Information (BADI)1 

2 

 

 Бизнес контакти – обмяна на опит и 

дискусии с представители на индустрията, 

регулаторните органи и академията; 

 

Предоставянето  на  лични  данни  е  

наложително,  когато  те  се  изискват  за  

изпълнение  на законови или договорни 

задължения. Ако тези лични данни не бъдат 

предоставени, няма да можем да управляваме 

договорните си отношения или да 

изпълняваме свои задължения. Във всички  

останали  случаи  предоставянето  на  лични  

данни  е  ваш  избор  и  не  сте  длъжни  да  

ги предоставяте. 

 
Можем да обработваме вашите  лични  

данни, като  напр. идентификационни  данни, 

данни  за контакт,  адрес,  с  цел  евентуално  

упражняване  на  наши  права  или  

претенции  срещу  вас  в бъдеще.  Това  

обработване  се  основава  на  легитимния  ни  

интерес  да  можем  да  защитим правата си 

при евентуални спорове. 

В случай че сте регистриран  член в 

Сдружение БАЛИ,  ще  се  свързваме с  вас  

чрез  електронна поща  или  чрез  съобщение  

в  мобилно приложение (ако ползвате 

такова), с информация за продукти и услуги, 

подобни на тези, които са  били  предмет  на  

предишно  ползване  или  договаряне,  освен  

ако  не  сте  се  отказали  от получаването на 

такива съобщения. В случай че не желаете да 

получавате в бъдеще подобни съобщения, 

можете да се откажете, като ни изпратите 

електронна писмо на адрес: 

office@badibg.org. 

 
Ако не сте регистриран член на Сдружение 

БАЛИ, ще се свързваме с вас по електронен 

път само ако ни дадете вашето 

предварително съгласие при регистрация. В 

случай че не желаете да използваме вашите 

лични данни  по  посочения  начин,  може  да  

се  откажете, като ни изпратите електронно 

писмо на адрес: office@badibg.org 

 

Няма  да  споделяме  ваши  лични  данни  с  

трета  страна  за  маркетингови  цели  без  

вашето предварително изрично съгласие за 

това. 

 

Можем     да   използваме   вашите   лични   

данни,   за   да   оценяваме   или   разбираме   

вашите предпочитания  за  организиране на 

бъдещи обучителни събития, като 

предоставяме съдържание,  което  е  от 

значение  за  вас (промоционални условия и 

специални предложения). 

 

3. Как и на кого разкриваме Вашите 

лични данни 

 

  Ние не продаваме личните Ви данни на 

трети лица. 

В  рамките  на  Сдружение БАЛИ,  при  

спазване  на  принципа  „необходимост  да  

се  знае“,  само ограничен   брой   служители   

имат   достъп   до   вашите   лични   данни. 

Тези служители имат задължение   да   пазят   

поверителност   по   отношение   на   личните   

данни.   Предприети   са и подходящи  

технически  и  организационни  мерки  за  

защита  на  личните  данни.  Членовете  на 

нашия екип боравят с лични данни съобразно 

инструкциите на Сдружение БАЛИ  и когато 

това е необходимо във връзка с изпълнението 

на задачите им. 

 
Лични  данни  могат  да  бъдат  предоставяни  

на  държавни  и/или  правоприлагащи  

органи,  ако това  се  изисква  от  

приложимото  законодателство  или  ако  е  

необходимо  за  упражняване  на наши  

права,  вкл.  права  по  Общи  условия  или  

за  защита  на  наши  легитимни  интереси  

(вкл. легитимни интереси на трети лица) 

съобразно приложимото законодателство. 

 

Ваши лични данни могат да бъдат разкрити 

на трети лица. 

 доставчици, които ни предоставят 

административни, професионални или 

технически услуги за осигуряване на 

информационни технологии (IT), сигурност и 

поддръжка на бизнес ресурси;  

 бизнес  партньори,  доставчици  и  

под/изпълнители 

 При  необходимост, Сдружение БАЛИ  

може  да  споделя  лични  данни  с  външни  

консултанти ( напр. Адвокати, 

счетоводители, одитори ) 
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4. Вашите права 

 

 Можете да поискате от нас потвърждение 

дали личните ви данни се обработват от нас 

или не. 

 Да поискате копие от личните ви данни 

и/или да поискате да ги коригирате. 

 При определени обстоятелства имате 

правото да изискате от нас да изтрием 

личните ви данни или въз основа на правото 

на преносимост да поискате да предадем 

някои от вашите лични данни на вас или на 

други лица. 

 Имате право да възразите срещу 

обработването на личните ви данни. Когато  

сме поискали  съгласието  ви  да  

обработваме  личните  ви  данни,  имате  

право  да  оттеглите  това съгласие. 

 Също така имате право, при определени 

обстоятелства, да ограничите обработването 

на личните ви данни. 

 

Моля,  обърнете  внимание,  че  вашите  

права,  описани  по-горе,  могат  да  бъдат  

ограничени  в определени  случаи  и  са  

предмет  на  приложимото  законодателство  

за  защита  на  личните данни;  напр. вашето  

право  да възразите срещу  обработването  на 

личните ви  данни  може  да бъде 

ограничено, ако докажем, че имаме 

безспорни законови основания за 

обработването на личните ви данни, които 

имат преимущество пред вашите интереси. 

Ще трябва да потвърдите самоличността   си   

и   да   ни   предоставите   допълнителни   

детайли,   за   да   ни   помогнете   да 

отговорим на вашата молба. За изпълнение 

на вашето искане не се дължи такса, освен 

ако това е разрешено от закона, а в случай на 

такса, тя ще бъде разумна и пропорционална 

на вашето искане. 

 

Ако желаете да упражните тези права, моля 

свържете се с нас чрез електронна поща 

office@badibg.org.  

 

 

 

 

5. Колко дълго съхраняваме вашите 

лични данни 

 

Възнамеряваме да запазим вашите лични  

данни само  дотолкова, доколкото е  

необходимо в съответствие с нашата 

Политика за съхранение на данни, не по-

дълго, отколкото е необходимо за 

осъществяване на целите, изброени в 

настоящите правила и/или съгласно 

изискванията на приложимото   

законодателство,   вкл.   спазването   на   

приложимите   законови   разпоредби 

относно  минималните  периоди  за  

съхранение  и/или  при  необходимост  за  

упражняване  на легитимните  ни  права  (и  

такива  на  трети  лица). По отношение 

членовете на Сдружение БАЛИ, ще запазим 

вашите лични данни за периода, през който 

сте заплатили членски внос. Ако ви е 

необходима допълнителна информация 

относно това колко  време  съхраняваме  

личните  ви  данни, свържете  се  с нас  на 

office@badibg.org. Моля, обърнете внимание, 

че може да обработваме всички ваши лични 

данни, които са анонимизирани, без 

допълнително уведомление. 

Когато обработваме вашите лични данни въз 

основа на съгласие, тези лични данни ще 

бъдат обработвани  само  за  периода,  за  

който  е  предоставено  вашето  съгласие,  

освен  ако  не  сте оттеглили или ограничили  

съгласието  си преди изтичането  на този 

период. В тези случаи ще преустановим 

обработването  на  засегнатите  лични  данни  

за  съответните  цели,  при  спазване 

законовите   задължения   относно   

обработването   на   личните   данни   и/или   

задължения, произтичащи  от  

необходимостта  да  обработваме  тези  

лични  данни  с  цел  изпълнението  на наши 

легитимни права (вкл. такива на трети лица). 

 

6. Защита на данните 

 

Ние съхраняваме вашите данни на нашите 

сървъри и сървъри, хоствани от трети лица 

(вкл. и чрез  облачни  услуги,  предоставяни  

от  трети  лица).  Използваме  подходящи  

технически  и организационни  мерки,  които  

целят  да  защитят  вашите  лични  данни  и  

да  предотвратят неоторизиран  достъп.  

Работим  с  доставчиците  на  хостинг  
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услуги,  които  включват задължения,  

свързани  с  обезпечаването  на  

организационната  и  техническата  

сигурност  на личните  данни. Отговорността 

за конфиденциалността на всички  средства 

за удостоверяване (напр. пароли), които 

използвате за достъп до услугата, е ваша. 
 
 
Предаването   на   данни   по   интернет   не   

е   напълно   защитено.   Въпреки   че   ще   

направим зависещото  от  нас,  за  да  

защитим  вашите  данни,  не  можем  да  

гарантираме  сигурността  на вашите  данни,  

предавани  чрез  интернет,  всяко  предаване  

на  данни  е  на ваш  собствен  риск. След  

като  получим  вашите  данни,  ще  

прилагаме  строги  процедури  и  

функционалности  за сигурност, с оглед 

предотвратяване на неоторизиран достъп. 

 

7. Линкове към други уебсайтове 

 

Нашият  уебсайт  www.badibg.org  

предоставя   линкове  към  уебсайтове,  които  

не  са  под контрола  на Сдружение БАЛИ.  

След  като  кликнете  върху  линк  на  трето  

лице,  ще  бъдете насочени към уебсайта на 

това трето лице. Ако посетите някой от тези 

уебсайтове, трябва да прегледате техните  

правила  за  поверителност.  Ние  не  носим  

отговорност  за  политиките  и практиките на 

други дружества. Сдружение БАЛИ не 

упражнява контрол и не поема отговорност 

за съдържанието, политиките    за 

поверителност, уведомленията  или 

практиките на уебсайтовете или услугите на 

трети лица. 

 
8. Данни за контакт 

 
Ако имате въпроси относно обработването 

на личните ви данни или желаете да 

упражните което и да е от вашите права, 

можете да се свържете с нас, като ни  пишете  

на  адрес:  гр.  София  1618,  ул.Хубча 16, 

офис 2 или на електронна поща 

office@badibg.org.   

 
Моля,  не  разкривайте  никакви  

чувствителни  лични  данни,  когато  се  

свързвате  с  нас  (напр. информация,  

свързана  с  расов  или  етнически  произход,  

политически  възгледи,  религия  или други  

вярвания, здраве или  членство  в синдикални  

организации, информация за съдимост и др.) 

 

Можем да актуализираме тази Политика за 

поверителност периодично, за което ще ви 

уведомяваме чрез публикуване на новите 

правила на интернет страницата на 

Сдружение БАЛИ www.badibg.org. Ако сте 

ни предоставили ваши данни  за  контакт  и  

сте  ни  дали  право  да  се  свържем  с  вас,  

можем  да  ви  уведомим  при съществено 

изменение на Политиката. Моля, 

преглеждайте настоящите правила, тъй като 

се актуализират периодично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 18.05.2018 г.
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