УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
С настоящото Сдружение "ЖИВОТ СЛЕД КОВИД 19" (наричано по-долу „Сдружението“) предоставя информация
как Вашите лични данни могат да бъдат обработени във връзка с членство в Сдружението и дарения в негова полза.
Лични данни, които обработваме
"ЖИВОТ СЛЕД КОВИД 19" обработва Вашите лични данни във връзка с доброволно членство в Сдружението
и/или дарение в негова полза, а именно:
 Име, презиме и фамилия;
 ЕГН;
 Пол;
 Електронна поща, адрес и телефон;
 Банкова информация: номер на банкова сметка;
Основание за обработване на лични данни
Обработването на Вашите данни е необходимо за упражняване на някои от следните действия и функции: членски
права; участие в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание; свикване и организиране на Общо
събрание на Сдружението; получаване на актуална информация за инициативите и кампаниите на Сдружението;
постигане на целите на Сдружението; издигане на обществения авторитет на Сдружението; уведомяване за
насрочено изнасяне на лекции от изявени български и чуждестранни здравни специалисти пред студенти по
медицина, млади общопрактикуващи лекари и лекари – специалисти, вкл. публикации и медийни изяви
имуществени вноски и/или дарения в полза на Сдружението.
"ЖИВОТ СЛЕД КОВИД 19" ограничава обработването на Вашите лични данни единствено в рамките на
предвидените законови цели и условия.
Цели за използване на лични данни
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на:
 регистрация на потребители и създаване на потребителски профили;
 публикуването на съдържание на нашата уеб платформа;
 регистрация в събития, организирани от Сдружението;
 статистически цели;
 изпращане на съобщения във връзка с Вашият потребителски профил и неговото управление;
 оставяне и управление на коментари под статии, публикувани на сайта на Сдружението;
 получаване на актуална информация за инициативите и кампаниите на Сдружението;
 получаване на информация относно събрани дарителски средства и проведени дарителски кампании от
Сдружението;
 изпълнение на законодателни изисквания, включително избягване на конфликт на интереси, корупционни
практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Профилиране
При създаване на Ваш профил в създадената от нас платформа, Вашите лични данни могат да бъдат обект на
профилиране чрез системи за обработване на информация. Можете да възразите на профилирането на личните Ви
данни. Повече информация за реда и условията при които можете да възразите, ще намерите в Политиката за
упражняване на правата на субектите на личните данни на "ЖИВОТ СЛЕД КОВИД 19" на нашия уебсайт
(https://lifeaftercovid-19.eu).
Споделяне на лични данни
"ЖИВОТ СЛЕД КОВИД 19" зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите
изисквания е възможно "ЖИВОТ СЛЕД КОВИД 19"да разкрие Ваши лични данни на следните лица:
 Доставчици на услуги (консултанти, експерти, лекари, лектори, адвокати). Когато използваме услуги,
свързани с изпълнение на мисията и целите на Сдружението, техническа поддръжка на информационни





системи и оперативна поддръжка на дейността ни, е възможно "ЖИВОТ СЛЕД КОВИД 19" да разкрие
лични данни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за
това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита;
При изпълнение на задълженията си по организация на инициативи и кампании, "ЖИВОТ СЛЕД
КОВИД 19" може да разкрие Вашите данни на подизпълнители, които предоставят услуги от името на
"ЖИВОТ СЛЕД КОВИД 19";
Държавни и общински органи - "ЖИВОТ СЛЕД КОВИД 19" предоставя Вашите лични данни при
извършване на проверка и изискване на информация на законово основание от страна на държавни и
общински органи (следствие, прокуратура, съд, КФН, НАП, НОИ, МВР, КЗЛД, ГФ, НББАЗ, ДФЗ и др.);
Други дружества, които са пряко свързани с изпълнение мисията и целите на Сдружението. Разкриване на
лични данни в този случай се извършва при спазване на приложимото българско и европейско
законодателство;

Срок за съхраняваме на лични данни
Сдружение "ЖИВОТ СЛЕД КОВИД 19" ще съхранява Вашите лични данни пет години след предоставянето им
посредством създаване на потребителски профил на електронната платформа на сдружението или членство, като
данните ще бъдат съхранявани за срок до 5 години от заличаване на потребителския Ви профил или прекратяване
на членството Ви в Сдружението.
Вашите права по отношение на личните Ви данни
При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани
от "ЖИВОТ СЛЕД КОВИД 19":
 да получите достъп до Вашите личните данни, които "ЖИВОТ СЛЕД КОВИД 19" обработва, и да получите
копие от тях;
 при непълнота или неточност на данните, които "ЖИВОТ СЛЕД КОВИД 19" обработва, личните Ви данни
да бъдат коригирани;
 да поискате данните Ви да бъдат заличени (право „да бъдеш забравен“), когато са налице предпоставките
за това. Такива случаи са ако: е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието
си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се
обработват незаконосъобразно, и други;
 в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 в случаите, когато считате, че данните Ви се обработват неправомерно, можете да възразите срещу
обработването на Вашите лични данни на това основание;
 да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в
структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
 да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато за обработването на личните Ви данни се основава на
съгласие.
Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в
Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на "ЖИВОТ СЛЕД КОВИД 19" на нашия
уебсайт https://lifeaftercovid-19.eu.
Също така имате право да подадете жалба по образец до Комисия за защита на личните данни, когато са налице
съответните предпоставки за това.
Как да се свържете с нас?
Можете да се свържете с нас на следния адрес: България, гр. Плевен, бул. Христо Ботев № 36, вх. Б, ет.2, ап.4, ел.
поща: info@lifeaftercovid-19.eu.

