Декларация за поверителност
Данни за Администратора:
Кои сме ние?
Бъни Рескю България е сдружение, осъществяващо дейност в обществена полза, регистрирано в
Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по
вписванията, ЕИК/ПИК 206610418.
Данни за контакт с Бъни Рескю България:
Местоположение: гр. Стара Загора 6000, ул. „Петър Парчевич“ № 44А, ет.1, офис 2
Електронна поща: info@bunnyrescuebulgaria.com
Интернет страница: https://bunnyrescuebulgaria.com/

Личните данни, които събираме и обработваме от вас във връзка с нашата дейност, са следните:





Име: Име, презиме и фамилия
Идентификация: Единен граждански номер
Контакти: Електронна поща, адрес и телефонен номер
Адрес: постоянен или настоящ

Ние не обработваме специални категории данни относно Вашия расов или етнически произход,
политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални
организации, генетични данни, биометрични данни, здравословно състояние, данни относно
сексуалния живот или сексуалната ориентация.
Източник:
Данните, които обработваме за Вас са ни предоставени лично от Вас, от Ваш пълномощник или
законен представител.
Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:




Изпълнение на договор с Вас или намерението ни да сключим договор;
Директен маркетинг; или
За спазване на законови задължения.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:




Обработването се основава на Вашето съгласие; или
Обработването на Вашите данни е необходимо за изпълнение на договор с Вас или
намерението ни да сключим договор; или
Обработването е необходимо за спазване на законови задължения.

Следните организации/лица ще получат личните Ви данни:

Бъни Рескю България може да предаде ваши лични данни на наши подизпълнители на услуги, които
са сключили договор с нас.
Съгласие:
Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително
третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за
посочените от нас цели.
Необходимо е изрично съгласие, за да може да обработваме лични данни.
Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация.
Сдружение Бъни Рескю България няма да предаде вашите лични данни на трети лица без
предварително да получи Вашето свободно изразено, информирано и изрично съгласие.
Сигурност на обработката:









Прехвърлянето на лични данни на трети лица се извършва само в рамките на законовите
изисквания. Ние единствено разкриваме лични данни на потребители на трети страни, ако
това се изисква например за целите на извършване на плащане или за други цели, ако
разкриването е необходимо, за да се гарантира изпълнението на договорните задължения
към потребителите.
Ако ангажираме услугите на подизпълнители за нашата услуга, ние гарантираме, че сме
сключили подходящи договорни споразумения, както и че сме предприели адекватни
технически и организационни мерки по отношение на тези дружества.
Ако направите дарение към нас, ние събираме данни за дарението (например сума,
интервал на дарение и начин на плащане), както и лични основни данни и данни за контакт
(например име, адрес на електронна поща и телефонен номер). Вашите данни ще бъдат
третирани като строго поверителни и няма да бъдат прехвърляни на трети лица.
Ако станете наш спонсор, събираме данни за спонсорството (например сума, интервал на
плащане и начин на плащане), както и лични данни и данни за контакт (например име, адрес
на електронна поща и телефонен номер). Вашите данни ще бъдат третирани като строго
поверителни и няма да бъдат прехвърляни на трети лица.
Всяко друго използване на данните ще се извършва само въз основа на дадено от вас
съгласие.

Срок на съхраняване на данните.
● Сдружение Бъни Рескю България ще съхранява Вашите лични данни не повече от десет години.
● След изтичане на срока за съхранение, носителите на лични данни (хартиени и/или технически)
се унищожават, освен ако не подлежат на предаване в Национален архивен фонд или в
Националния осигурителен институт.
● В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на вашите данни и/или
при искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данните ви за по-дълъг срок

от посочения до окончателното приключване на спора или производство пред всички инстанции.
Посоченият срок може да бъде променен в случай, че бъде установено различно изискване за
съхранение на лични данни съгласно приложимото законодателство.
Вашите права като субект на личните данни са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие като субект на
данните имате следните права:





имате право да поискате копие от Вашите лични данни от сдружение Бъни Рескю България
и право на достъп по всяко време до личните си данни;
имате право да получите от сдружение Бъни Рескю България личните си данни, които ви
засягат и които сте ни предоставил(а), в структуриран, широко използван и пригоден за
машинно четене формат, както и да прехвърлите тези данни на друг администратор или да
поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
имате право да поискате от сдружение Бъни Рескю България да коригира без неоснователно
забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

Имате право да поискате от сдружение Бъни Рескю България личните Ви данни да бъдат изтрити
(право „да бъдеш забравен“) без неоснователно забавяне при наличието на някое от следните
основания:







личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
когато сте оттеглил своето съгласие;
когато сте възразил срещу обработването;
когато обработването е незаконосъобразно или с отпаднало правно основание;
когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по
правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като
администратор на лични данни;
когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на
информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:






при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от
обществен интерес;
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания
или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи
невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 имате право да поискате от сдружение Бъни Рескю България да ограничи обработването на
личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и
обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изричен само в писмен вид, като сме длъжни
да го мотивираме със законосъобразната причина;

 имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко
време с отделно искане, отправено до администратора;
 имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг
(непоискани рекламни съобщения);
 имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране,
което поражда правни последствия за вас или ви засяга в значителна степен;
 имате право на възражение по всяко време и на основания, свързани с вашата конкретна
ситуация, освен ако не съществуват убедителни законови основания за обработването,
които имат предимство пред вашите интереси, права и свободи или за съдебен процес;
 имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано
обработване, включващо профилиране;
 в случай, че използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата
декларация за поверителност, ще Ви изпратим ново уведомление за защита на данните и
когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата
обработка.
Изменения / допълнения на декларацията за поверителност:
 Ние си запазваме правото да променяме настоящата Декларация за поверителност по
отношение на обработката на данни, за да я адаптираме към промени в приложимото
законодателство, към промени в онлайн услугата или обработката на данни.
 От Вас се изисква да се информирате редовно за съдържанието на настоящата Декларация
за поверителност.
Жалба до надзорния орган
Имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул.
„Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg) в случай, че обработването на лични данни, отнасящи
се до вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни.
Ние събираме и обработваме данни за вас съгласно Регламент 2016/679 (GDPR) и българския Закон
за защита на личните данни.
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