
С цел да защитим личните Ви данни и фактът, че от 25 май 2018 г. започва да се прилага 

Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) от 27 април 2016 г. № 2016/679 

(GDPR), бихме искали да Ви информираме, че сме адаптирали правилата за обработка на 

личните ви данни. 

Можете да ги намерите в Политиката за поверителност. 

Ако имате въпроси, моля, свържете се с нас. 

 

В качеството си на Администратор на лични данни Сдружението “Алианс за околна 

среда” със седалище и адрес на управление: гр.София, 1164, ул. „Кокиче” № 9, ЕИК: 

131236163, по-нататък наричан АОС или Администратор УВЕДОМЯВА СВОИТЕ 

КЛИЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ за приемането на нова 

Политика за защита на личните данни, в сила от 26.05.2018 г., както следва:  

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

1. Основни правила 

1.1. От следния текст под наименование "Политика за защита на личните данни", 

наричана по-долу „Политика за ЗЛД" ще научите, наред с другото, за какви цели и за 

колко време АОС („по нататък: Администратор на данни”) ще обработва Вашите 

лични данни. Ще разберете, какви категории лица могат да имат достъп до личните 

Ви данни и какви права можете да използвате във връзка с обработката на личните 

Ви данни.Изготвената Политика е тясно свързана с необходимостта от прилагане на 

новите изисквания за обработка на данни, произтичащи от разпоредбите на ЕС за 

защита на личните данни, т.е. Регламент 2016/679, наричан още GDPR (по нататък 

"Регламент). 

1.2. Правилата за ЗЛД са част от Политиката за поверителност на АОС, която също така 

в бъдеще би регулирала използването на "бисквитки". 

1.3. Политиката за ЗЛД ще се отнася до данните, събрани чрез уебсайта. 

1.4. АОС събира и обработва лични данни на следните лица: (i) Физически лица-

контрагенти и такива, с които АОС е влязъл в преддоговорни отношения; (ii) 

Физически лица, които представляват по закон или по пълномощие дружества-

контрагенти, както и лица за контакти с дружества-контрагенти; (iii) Физически 

лица, които представляват по закон или по пълномощие дружества, с които АОС е 

влязъл в преддоговорни отношения; (iv) Физически лица, участващи в доставка на 

горива, като получили, предали гориво или водачи на МПС, доставили гориво, чиито 

данни подлежат на установяване съгласно изискванията на ЗДДС и ЗАДС, (v) 

Физически лица, чиято самоличност подлежи на установяване съгласно ЗМИП: (a) 

законните представители на клиент - юридическо лице или друго правно 

образувание, пълномощниците и другите физически лица, които подлежат на 

идентифициране във връзка с идентификацията на клиент - юридическо лице или 

друго правно образувание; (b) всяко физическо лице, което е действителен 

собственик на клиент - юридическо лице или друго правно образувание. 

1.5. На този етап АОС няма назначено длъжностно лице за защита на данните, тъй като 

не попада в обхвата на изискванията за това.  
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1.6. АОС събира и обработва следните категории лични данни: три имена; паспортни 

данни - ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, постоянен и настоящ 

адрес, а в случай на физическо лице – чужд гражданин – ЛНЧ, дата и място на 

раждане, всяко гражданство, което лицето притежава; телефон за контакт; държава 

на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска кутия не е достатъчен), копие 

на документ за самоличност, в случаите за които за АОС е налице задължение за 

извършване на идентификация и установяване на действителния собственик на 

дружеството - контрагент по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), 

данни за професионалната дейност на лицето и целта и характера на участието на 

лицето в деловите взаимоотношения, данни за имуществено състояние и структура 

на собствеността съгласно ЗМИП, данни за родствени връзки с лица по чл. 36 от 

ЗМИП. 

1.7. Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за 

следното: (i) разкриват расов или етнически произход; (ii) разкриват политически, 

религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; 

(iii) съставляват генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние 

или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация. 

1.8. Личните данни се събират, съхраняват и обработват от АОС за следните цели: (i) 

индивидуализиране на страните по търговски договори, включително във връзка с 

тяхното възникване, изпълнение, изменение и прекратяване, контакт с контрагенти, 

(ii) счетоводна обработка на договори, одиторски заверки; (iii) изпълнение на 

задълженията на АОС съгласно ЗДДС и ЗАДС; (iv) изпълнение на задълженията на 

АОС съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари: идентифициране на 

клиенти, установяване на действителния собственик на дружеството - контрагент, 

изясняване на източника на имуществено състояние на клиент или действителен 

собственик на клиент, за когото са установили, че е лице по чл. 36; (v) определяне на 

свързани лица по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари, 

Търговския закон и Данъчно-осигурителен процесуален кодекс; (vi) За изпълнение 

на други законови задължения, които се налагат на АОС съгласно действащото 

законодателство. АОС гарантира, че ще обработва личните Ви данни само за горните 

конкретни, изрични и законни цели и няма да ги обработва по начин, който е 

несъвместим с тези цели. Доброволното предоставяне на лични данни също е 

необходимо за реализация на гореспоменатите цели. 

1.9. Личните данни, обработени с цел извършване на услуги в съответствие с Регламента, 

се разкриват на предоставящите услугата лица, която е избрана от Потребителя 

(включително на техните подизпълнители). Достъпът до Вашите лични данни може 

да бъде осъществен само от упълномощени служители и подизпълнители на АОС, с 

които са сключени подходящи договори за предоставяне на данни. 

1.10. АОС обработва лични данни на следните основания: (i) Чл. 6, ал. 1, б. „б“ от 

Регламента, а именно обработването е необходимо за изпълнението на договор, по 

който Субектът на данните е страна, или за предприемане на действия по искане на 

Субекта на данните преди сключването на договор. (ii) Чл. 6, ал. 1, б. „в“ от 

Регламента, а именно обработването е необходимо за спазването на законово 

задължение, което се прилага спрямо АОС и по-конкретно предоставянето им 

съставлява задължително изискване с оглед изпълнение на нормативните 



задължения на АОС по Закона за мерките срещу изпирането на пари и други 

приложими нормативни актове. 

1.11. АОС ще предоставя личните данни на следните лица (обработващи): (i) 

Държавни органи, за които съществува законово изискване за предоставяне на 

определени категории лични данни; (ii) регистриран одитор, който извършва 

независим финансов одит на АОС съгласно Закона за счетоводството и Закона за 

независимия финансов одит; (iii) Фирма, която ще извършва IT услуги на АОС; (iv) 

фирма упражняваща услуги по трудова медицина. 

1.12. Личните данни ще се съхраняват за сроковете, предвидени в съответните закони – 

Закон за счетоводството, Закон за мерките срещу изпирането на пари, ДОПК. 

1.13. АОС е въвел подходящи технически и организационни мерки за да гарантира, че 

обработването на личните ми данни се извършва законосъобразно. 

2. Права на субектите на данни 

2.1. Субектите на данни разполагат със следните права във връзка с личните им 

данни по отношение на АОС: (i) право да изиска от АОС достъп до, коригиране или 

изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на личните данни или 

право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на 

преносимост на данните; (ii) правото на жалба до Комисия за защита на личните 

данни във връзка обработването на личните данни от АОС или обработващите лични 

данни, на които той е предоставил същите. 

2.2. Ако Вашите лични данни се обработват въз основа на дадено от Вас съгласие, Вие 

можете да го оттеглите по всяко време. Съгласието може да бъде оттеглено в 

седалището на АОС или чрез електронно писмо до офисната електронна поща на 

АОС. Оттегляне на съгласие не засяга законосъобразността на обработването, 

извършвано до оттегляне на съгласието. При оттегляне на съгласие, АОС ще 

направи оценка, дали все още има основания за обработката на личните данни. По-

нататъшното обработване на данните в този случай ще бъде възможно за защита 

срещу искове (напр. чрез доказване на реализацията на правото за оттегляне на 

съгласие) и само до степента, необходима за тази цел. 

2.3. Всеки път, когато личните данни ще бъдат обработвани въз основа на чл. 6, § 1, б. 

„е“ от Регламента, т.е. в случай на т.нар. разумен интерес на AОС, можете да 

подадете възражение, по причини, свързани със специфична ситуация, по отношение 

на обработката на лични данни. След подаване на възражение АОС няма да може 

повече да обработва лични данни, освен ако не докаже съществуването на валидни 

правни основания за обработка, които надвишават интересите, правата и свободите 

на субекта на данните или основанията за установяване, разследване или защита от 

искове. 

2.4. Важно е, че в случаите, когато се обработват лични данни съгласно чл. 6, § 1, б. „е“ 

от Регламента за маркетинг на услуги от страна на АОС, възражението не е 

необходимо да се обосновава със специална ситуация, а след подаване на 

възражението АОС няма да може повече да обработва личните данни съгласно чл. 6, 

§ 1, б. „е“ от Регламента за маркетинг на услуги , доколкото тези данни са били 



обработвани за тази цел. Възражението може да бъде подадено в седалището на АОС 

или чрез електронно писмо до офисната електронна поща на АОС. 

2.5. Освен правото на отказ от съгласие и подаване на възражение, Вие имате право на 

достъп до данните, включително получаване на копие от данните, право на пренос 

на данни, право на поправяне и заличаване на данни, ограничаване на обработката 

им и правото на неподчинение на решение, което се основава единствено на 

автоматизираната обработка, включително профилиране, и предизвиква правни 

последици или по подобен начин значително влияе. Посочените права могат да 

бъдат реализирани по следния начин: в седалището на АОС или чрез електронно 

писмо до офисната електронна поща на АОС. Също така можете да поправяте 

данните на профила си, както и да изтриете профила си, ако има създаден такъв, по 

всяко време. 

2.6. В случай че АОС събира лични данни директно от Вас (чрез Вашия профил, в 

процеса на транзакция и т.н.) данните могат да бъдат получени от други източници 

единствено за целите на извършване на конкретна услуга. Обхватът на данните ще 

включва само информацията, необходима за потвърждаване на достоверността и/или 

на плащането по нея.  

3. Последици от непредоставяне на личните данни 

Предоставянето на горните лични данни е задължително законово изискване, 

необходимо за сключването и изпълнението на договори от страна на АОС. В случай 

че не тези данни не бъдат предоставени, АОС не е в състояние и ще бъде 

възпрепятстван да сключи и изпълнява търговски, граждански и трудови договори. 

4. Лиза за контакти. 

Лицата за контакти с АОС са посочени на интернет-страницата на АОС, Раздел 

„Контакти“. 

5. Политика за бисквитките 

5.1. АОС, гарантира на потребителите на неговите уеб страници правото на избор, за 

това каква тяхна информация може да бъде предоставяна. АОС уведомява, че в 

своите уебсайтове на този етап на развитие не използва технологията "бисквитки", 

но има данни с геолокация. В бъдеще ако се въведе технологията „бисквитки“ 

потребителите ще бъдат информирани своевременно. 

5.2. “Бисквитките" представляват малка текстова информация, изпращана от уеб сървъра 

и запазвана на устройството на потребителя. Параметрите по подразбиране на 

"бисквитките" позволяват само на сървъра, който ги е създал да чете информацията, 

съдържаща се в тях. 

5.3. Бисквитките се използват за събиране на информация, свързана с използването на 

Уебсайта от Потребителя. Файловете бисквитки позволяват на следното: 

5.3.1. поддържане на сесията на Клиента (след вход), благодарение, на което Клиентът, 

влизайки на всяка подстраница на сайта, няма нужда отново да въвежда 

потребителското си име и парола; 



5.3.2. адаптация на съдържанието на Сайта към предпочитанията на Клиента и 

оптимизация на използването на уебсайтове; по-специално тези файлове позволяват 

разпознаване на оборудването на потребителя и съответно персонализирано 

показване на интернет страница, съобразена с индивидуалните предпочитания и 

използваното оборудване. 

5.3.3. събиране на анонимни общи статистически данни, които помагат да се разбере по-

добре начинът, по който Потребителите използват Уебсайта. Това позволява 

подобряване на Уебсайта, неговата структура и съдържание в съответствие с 

очакванията на Потребителите. 

5.4. Уебсайтът би използвал два основни типа "бисквитки": сесийни бисквитки (session 

cookies) и постоянни бисквитки (persistent cookies). Сесийни са временните файлове, 

съхранявани в крайното устройство на Потребителя до неговото излизане, напускане 

на Сайта или затваряне на софтуера (браузъра). Постоянните бисквитки се 

съхраняват на крайното устройство на Потребителя за периода, посочен в 

параметрите на файла или до изтриването им от Потребителя. 

5.5. АОС в рамките на неговите уебсайтове не използва и механизмите на външни 

организации, партньори и рекламодатели, включително социалните функции на 

Facebook и Google, които са пряко свързани със запазването на "бисквитките" на 

крайното устройство на потребителя. 

5.6. В случаите, когато софтуерът използван за преглед на интернет страници (браузър) 

по подразбиране позволява съхранение на бисквитки в крайното оборудване на 

Клиента, Потребителите могат по всяко време да променят настройките за 

бисквитките в настройките на браузъра (това важи за всеки тип бисквитки) или да 

изтрият тези файлове от устройствата си. В случай на услуги за геолокация, 

Потребителят дава пряко съгласие, като приема настройките на браузъра. 

5.7. Ако се въведат ограничения за използването на бисквитки, това може да повлияе на 

някои от функциите на интернет страниците на Сайта или да направи невъзможно 

тяхното използване. 

5.8. Бисквитките не съдържат лични данни на Потребителите. 

5.9. Съхраняваната информация под формата на "бисквитки" или достъпът до тях не 

води до промени в конфигурацията на крайното устройство на Потребителя или в 

софтуера, инсталиран на това устройство. 


