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ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ/ПОЛИТИКА ЗА 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ (БАВ) 

 

Този документ указва процедурите на БАВ /Асоциацията, Сдружението/ (в качеството 

на администратор на данни) по събиране, съхраняване, използване за различни цели, 

евентуално разкриване и периодично заличаване на личните данни, получавани от 

Асоциацията в процеса на взаимодействие с нейните членове, партньори, контрагенти, 

служители, експерти и други заинтересовани страни, като посочва и отговорните за това лица. 

Какво представлява тази Политика за поверителност 

Тази Политика за поверителност обхваща обработката на лични данни, които БАВ 

събира от изброените по-горе заинтересовани страни, когато те ползват нейните електронни 

страници или услуги, или осъществяват контакт с Асоциацията. Част от тези данни могат да 

идентифицират съответните субекти като физическо лице и в този смисъл са "Лични 

данни". 

Политиката пояснява целите, за които се събират лични данни, правното основание за 

това и пояснява ангажиментите на БАВ в качеството на администратор по силата на Регламент 

(ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните). 

Основните процеси по събиране на информация от БАВ, предназначени за 

легитимните цели на Асоциацията, са:  

✓ Информация за целите на регистриране на индивидуалните членове на БАВ 

Като всяко ЮЛНЦ Асоциацията ползва личните данни на своите индивидуални членове 

във връзка с различните дейности и инициативи, както и за други законово вменени 

задължения по отчетност и регистрация. 

Например, БАВ предоставя лични данни в Търговския регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел към Агенцията по вписванията, като основание за публикуване на одобрения 

от Общото събрание на Сдружението Годишен финансов отчет. 

✓ Информация, която се предоставя при използване на електронната страница, 

поддържана и администрирана от Асоциацията 

БАВ поддържа електронната страница – www.bwa-bg.com. 

Когато членове, партньори, контрагенти, служители, експерти и други заинтересовани 

страни ползват тази страница, те може да изберат да предоставят лични данни във връзка с 

регистрация за събития, изпращане на становище по обществени обсъждания или 

други искания за предоставяне на информация. 

Като всеки съвременен администратор на електронен сайт, БАВ използва "бисквитки" и 

други технологии, за да гарантира възможно най-доброто качество на услугата. "Бисквитката" е 

малък файл с данни, чрез който администраторът на сайта разпознава потребителите и проучва 

техните интереси. За целта се събират определени данни за устройството на респондента - като 

например IP адреса на устройството, препращащия уебсайт, кои страници посещава 
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устройството и времето, през което устройството посещава уебсайта на БАВ. Потребителите 

могат да изберат да ограничат или блокират "бисквитките" по някой от познатите начини. 

Известно е, че при това, може да нямат пълноценен достъп до всички функции, налични на 

страницата. 

✓ Информация за целите на Център за професионално обучение (ЦПО)  

Участниците в провежданите от БАВ професионални курсове и обучения посочват своите 

лични данни за целите на конкретното обучение/курс, тъй като същите са законово задължение 

на Асоциацията за целите на издаваните удостоверения от НАПОО. (Национална агенция за 

професионално образование и обучение), съгласно предвидените основания в Закона за 

професионално образование и обучение и Политиката за личните данни на НАПОО. При това, с 

включването си в професионалното обучение, те практически декларират своето изрично 

съгласие данните им да бъдат обработвани. 

✓ Информация за целите на участието на БАВ в различни проекти 

При участието на Асоциацията в различни по формат и обхват проекти, включително 

такива с международен характер, за целите на проекта обичайно се набират лични данни. 

Обработката на вече наличните данни се извършва и за целите на конкретния проект, а за 

лицата, които не са част от екипа на Асоциацията и/или нейни членове, съгласието се декларира 

при сключваните със субектите договори. 

Как се използват данните 

БАВ използва доброволно предоставените от своите членове и други заинтересовани лица 

данни за целите на осъществяваните от Асоциацията дейности, неизчерпателно изброени по-

долу: 

▪ За комуникация по електронна поща или с други средства относно събития, 

публикации, блогове и бюлетини, които биха били от потенциален интерес 

▪ За да администрира своята електронна страница, конкретните събития, за целите на 

вътрешната отчетност и законово вменените й отчетности към държавни и/или 

професионални институции 

От съществено значение е правото на всеки субект да се откаже от която и да е форма на 

комуникация и използване на неговите данни, съгласно раздел „Права за поверителност” по-

долу. 

Споделяне и разкриване на данни на трети страни 

БАВ не споделя събраните за целите на своята легитимна дейност данни с други 

организации, освен когато е налице законово задължение за това, което се изпълнява по 

надлежния, законоустановен ред.  

Защитени ли са личните данни? 

Когато се налага да съхранява Лични данни, Асоциацията гарантира тяхната защита, 

запазването на поверителност и навременното им заличаване. 

БАВ използва подходящи технически, организационни и административни мерки за 

защита на личните данни срещу тяхното случайно или умишлено унищожаване, загуба, 
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промяна, неразрешено разкриване, използване или достъп, в съответствие с всички приложими 

закони. 

Права за поверителност 

Членовете, партньорите, контрагентите, служителите, експертите и другите 

заинтересовани страни (или „субектите” по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679) имат 

определени права във връзка с обработката на личните им данни: 

o достъп до личните си данни; 

o коригиране на личните си данни; 

o изтриване на личните си данни; 

o ограничения върху обработката на личните си данни; 

o възражение срещу обработката на личните си данни; 

o прехвърляне на личните си данни; 

o подаване на жалба до надзорния орган. 

За да упражни тези свои права, субектът следва изрично да ги декларира пред 

Администратора (в случая - БАВ) по някой от установените канали за комуникация с него. 

Най-често това е вече познатият електронен адрес на Асоциацията – bwa.sofia@gmail.com. 

Свързани интернет страници 

В определени случаи, БАВ може да публикува хипервръзки към други сайтове на своята 

интернет страница за удобство на потребителите.  

Тази Политика не се отнася за практиките за защита на личните данни на такива свързани 

интернет страници, респективно техните администратори. В такива случаи, препоръчително е 

потребителите да се запознаят с декларацията за поверителност на всеки свързан сайт, който 

посещават. 

Актуализиране на Политиката за поверителност 

БАВ непрекъснато подобрява средствата за комуникация със своите членове и другите 

заинтересовани страни, качеството на предлаганите от Асоциацията услуги и това може да 

наложи промени в Политиката за поверителност. 

В такива случаи, БАВ ще публикува съобщение на електронната си страница и/или 

изпрати нарочна електронна поща на наличните в регистрите на Асоциацията адреси. 

При въпроси относно тази политика 

При въпроси и/или уточнения относно Политиката за поверителност на БАВ, може да 

изпратите подробно съобщение на bwa.sofia@gmail.com и секретариата на Асоциацията ще 

отговори своевременно и ще се опита да разреши поставените проблеми. 

 

Последна актуализация: 07.06.2019 г. 


