
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
 

 
Сдружение „ДВИЖЕНИЕ СВОБОДНИ“ (наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Сдружението“) осъществява 

дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и 

на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и 

относно свободното движение на такива данни. Настоящата декларация има цел да ви информира за всички аспекти на 

обработката личните ви данни от Сдружението и правата, които имате във връзка с тази обработка. 
 
Тази Декларация за поверителност определя как ние, Сдружение „ДВИЖЕНИЕ СВОБОДНИ“, събираме, съхраняваме и 

използваме информация за Вас, когато използвате или взаимодействате с уебсайта ни /или заявявате желание за 

членство/членувате в нашето сдружение. 

 

 
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Този раздел обобщава как получаваме, съхраняваме и използваме информация за Вас. Той е предназначен само за общ 

преглед и трябва да се чете във връзка със съответните пълни раздели на тази Политика за защита на личните данни. 
 
❖ Администратор на данни – Сдружение „ДВИЖЕНИЕ СВОБОДНИ“ 
 
❖ Длъжностно лице по защита на данните – Анна Паскалева 
 
❖ Как събираме или получаваме информация за Вас:  

o когато ни я предоставите (например, като се свържете с нас чрез имейл, чат или форма за контакт, като 

направите дарение, като се регистрирате като член, като подпишете петиция)  
o от използването на нашия уебсайт, като използваме „бисквитки“. 

 
❖ Информация, която събираме: имена, имейл, възраст, населено място, IP адрес, информация от бисквитки, 

информация за Вашия компютър или устройство (например тип устройство и браузър), информация за начина, по 

който използвате нашия уеб сайт, времето, когато преглеждате нашия уебсайт и на какво сте кликнали, географското 

местоположение, откъдето сте посетили уебсайта ни (въз основа на Вашия IP адрес), информация за плащане. 
 
❖ Как използваме данните Ви: Използваме информацията, предоставена от Вас за водене на регистър на членовете 

съответно на национално и местно ниво, в т.ч. промяна на детайли по членство (отказ от членство, промяна на адрес, 

промяна на имейл и др.); въвеждане и проверка за платен членски внос – ако е приложимо; изпращане на бюлетини, 

брошури и информационни материали; изпращане на покани за общи събрания; изпращане на покани и 

организиране на събития; подписки; петиции; регистрация на дарителите; счетоводство и ТРЗ за служителите; участие в 

излъчвания на живо; разширяване на аудиторията и подкрепята за движението чрез анализ на съществуващи членове; 

обработване на данни за контакт за участие в тематични работни групи. 
 
❖ Разкриване на вашата информация на трети страни: само доколкото е необходимо за нашата дейност и задължения  

като публична организация: на контролиращи и други държавни и общински органи (напр. НАП, Сметна палата, ГРАО и 

др.). 
 
❖ Продаваме ли информацията Ви на трети лица – Не 
 
❖ Колко дълго ще запазим информацията Ви: за не повече от необходимото, като вземем предвид всички правни 

задължения, които имаме, всяко друго правно основание, което имаме за използване на Вашата информация 

(например Вашето съгласие, нашите законни интереси и дейности като гражданско сдружение и спазването на 

законово задължение, приложимо спрямо нас). За конкретни периоди на запазване във връзка с определена 

информация, която събираме от Вас, моля, вижте раздела, озаглавен „Колко дълго ще пазим данните Ви“. 
 
❖ Използване на „бисквитки“: използваме „бисквитки“ за събиране и анализиране на информация като например 

Facebook Pixel, Google Analytics и др. Информацията, до която имаме достъп, не е персонализирана и не може да ви 

идентифицира. 
 
❖ Прехвърлянето на Вашата информация извън Европейското икономическо пространство: стремим се да не 

прехвърляме данни извън ЕИП. При определени обстоятелства, в зависимост от политиките на доставчиците, може 

Вашата информация да бъде прехвърлена извън Европейското икономическо пространство (напр. Facebook Pixel, 

Google Analytics). Ако това се случи, гарантираме наличието на подходящи гаранции, напр. третите страни, които 

използваме, които предават информацията Ви извън Европейското икономическо пространство, са се 

самоопределили като съвместими с Регламента. 
 
❖ Използване на автоматизирано вземане на решения и профилиране: ние не използваме автоматизирано вземане на 

решения и/или профилиране, 



❖ Вашите права във връзка с Вашите данни:  
o да имате достъп до информацията си и да получавате информация за нейната употреба 

o да коригирате и / или допълните своята информация  
o да изтриете информацията си  
o да ограничите използването на Вашата информация  
o да получавате информацията си в преносим формат и да прехвърляте информацията си 

o да възразявате срещу използването на Вашата информация  
o да оттеглите Вашето съгласие за използването на Вашата информация 

o да подадете жалба до надзорен орган 
 
Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни: 

o законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; 
o ограничение на целите на обработване; 
o съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; 
o точност и актуалност на данните; 
o ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; 
o цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни. 

 

II.   ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ, КОГАТО ПОСЕЩАВАТЕ НАШИЯ УЕБСАЙТ 

 

❖ Log информация на уеб сървъра 
 
Нашият сървър автоматично регистрира IP адреса, който използвате за достъп до нашия уебсайт, както и друга информация 

за вашето посещение като посетените от Вас страници, датата и часа на посещението, източникът на Вашия достъп до 

нашия уебсайт (напр. уебсайт или URL адрес, който Ви препраща към нашия уебсайт), Вашата версия на браузъра и 

операционна система. 
 
Използване на информацията за анализ на използването на уебсайта и подобряване на нашия уебсайт: Използваме 

информацията, събрана от log файловете на сървъра на уебсайта, за да анализираме как потребителите на уебсайта си 

взаимодействат с уебсайта ни и неговите функции. Например анализираме броя на посещенията и уникалните 

посетители, които получаваме, времето и датата на посещението, местоположението на посещението и използваната 

операционна система и браузър. 
 
Използваме информацията, събрана от анализа на тази информация, за да подобрим нашия уебсайт, както и да 

гарантираме сигурността му в случай на опити за хакерски атаки. 
 
Правно основание за обработка: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на 

данните). 
 
Законни интереси: подобряване на уебсайта ни за потребителите на уебсайта и опознаване на предпочитанията на 

потребителите, за да може нашият уеб сайт да отговори по-добре на техните нужди и желания. 

 

❖ Бисквитки и подобни технологии 
 
Уeбcaйтът нa Сдружение „ДВИЖЕНИЕ СВОБОДНИ“ изпoлзвa биcĸвитĸи (сооkіеѕ). Биcĸвитĸитe ca мaлĸи фaйлoвe, ĸoитo ce 

cъxpaнявaт нa xapд диcĸa нa Baшия ĸoмпютъp и ca нeoбxoдими зa изпoлзвaнeтo нa yeбcaйтa. Te нe cъдъpжaт личнa 

инфopмaция, нo ce изпoлзвaт зa yлecнявaнe нa пoceтитeлитe нa yeбcaйтa. Taĸa нaпpимep биcĸвитĸитe ни дaвaт 

инфopмaция зa тoвa дaли вeчe cтe пoceщaвaли caйтa или cтe нoв пoceтитeл, ĸaĸтo и дaли дaдeнa cтpaницa нa yeбcaйтa 

вeчe e билa пoceтeнa. Използваме „бисквитки“ за събиране и анализиране на информация като например Facebook Pixel, 

Google Analytics. Информацията, до която имаме достъп, не е персонализирана и не може да ви идентифицира  
Можете да отхвърлите някои или всички „бисквитки“, които използваме, като промените настройките на браузъра си, но това  
може да навреди на възможността да използвате уебсайта или някои от функционалностите му. 

 

 

III. ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ, КОГАТО СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС 

 
❖ Електронна поща 
 
Когато ни изпращате имейл или се регистрирате за получаване на електорнен бюлетин, ние събираме Вашия имейл адрес  
и всяка друга информация, която предоставяте в имейл (като вашето име, телефонен номер и друга информация, 

предоставена от Вас). 
 
Цел на обработването: за да отговорим на изисканото от Вас в изпратения мейл. 
 
Правно основание за обработка: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на 

данните). 



Законни интереси: отговаряне на запитванията и съобщенията, които получаваме, и водене на записи за кореспонденцията. 
 
❖ Форма за контакти 
 
Когато се свържете с нас чрез нашия формуляр за контакт (включително чат), събираме име и фамилия, телефон, имейл 

адрес. Също така събираме всяка друга информация, която ни предоставяте, когато попълвате формуляра за връзка. Ако 

не предоставите задължителната информация (име, фамилия и имейл адрес), изисквана от нашия формуляр за контакт, 

няма да можете да изпратите формуляра за връзка и няма да получите отговор на Вашето запитване. 
 
Цел на обработването: за да отговорим на изисканото от Вас чрез формата за контакти. 
 
Правно основание за обработка: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на 

данните). 
 
Законни интереси: отговаряне на запитванията и съобщенията, които получаваме, и водене на записи за кореспонденцията. 

 

 

IV. ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ, КОГАТО ВЗАИМОДЕЙСТВАТЕ С НАШИЯ УЕБСАЙТ 

 
❖ Дарения 
 
Когато извършвате дарения по банков път, събираме информацията от банковия превод. 
 
❖ Заявление за членство 
 
Когато подадете формуляр за членство чрез нашия уебсайт или подпишете петиция, събираме следната информация: три 

имена, имейл, местоживеене (населено място), възраст. 
 
Цел на обработването: обработването на данните, които са задължителни за целите на спазване на законовите изисквания. 

Имейл адрес използваме, за да се свържем с Вас като член на организацията, когато се появи необходимост от това. 

Допълнителните данни като възраст и населено място е информация, която ни е необходима във връзка с легитимния ни 

интерес от планирането и развиването на организацията ни под формата на регионални структури и локални инициативи в 

съответствие с профила на членовете ѝ. 
 
Правно основание: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните). 

 

 

V. КОЛКО ДЪЛГО ЩЕ СЪХРАНЯВАМЕ ДАННИТЕ ВИ 
 
Този раздел определя колко дълго ще запазим информацията Ви. Посочваме конкретни периоди на съхранение, когато е 

възможно. Когато това не е възможно, излагаме критериите, които използваме за определяне на периода на задържане. 
 
❖ Срокове 
 
Кореспонденция, съобщения и запитвания: когато направите запитване или кореспондирате с нас по някаква причина, 

независимо дали по електронна поща или чрез нашата форма за контакт/чат, ще запазим информацията ви толкова 

дълго, колкото е необходимо, за да отговорим на Вашето запитване и за 12 месеца след това, след което ще изтрием 

Вашата информация. 
 
Електронен бюлетин, петиции, брошури и информационни материали: запазваме информацията, която сте използвали, за 

да се регистрирате като член или да се запишете за получаване на бюлетини. Данните ви се обработват, докато трае 

абонамента Ви за електронни бюлетини или докато трае членството Ви в нашата организация и за една година от 

прекратяване на членството Ви с цел доказване на членствени правоотношения към момент в миналото и наличие на 

законосъобразност на взети решения, наличие на кворум и др. 
 
❖ Критерии за определяне на периодите на задържане: 
 
При всички други обстоятелства ние ще запазим информацията Ви за не повече от необходимото, като вземем предвид 

следното: 

o цел (и) и използване на вашата информация както сега, така и в бъдеще (например дали е необходимо да  
продължим да съхраняваме тази информация, за да продължим да изпълняваме задълженията си по договор с 

Вас или да се свързваме с Вас в бъдеще);  
o дали имаме някакво правно задължение да продължаваме да обработваме Вашата информация (като всякакви 

задължения за съхранение на данни, наложени от съответния закон или нормативен акт);  
o дали имаме правно основание да продължим да обработваме Вашата информация (например Вашето 

съгласие); 
o колко ценна е Вашата информация (както сега, така и в бъдеще); 
o всички съответни приети практики за това колко дълго трябва да се запази информацията; 
o    нивата на риска от продължаване съхраняването на информацията;  

o    всякакви относими обстоятелства (като естеството и състоянието на отношенията ни с Вас). 



VI.   ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШИТЕ ДАННИ 
 
Имате следните права във връзка с вашата информация, които можете да упражнявате, като изпратите имейл на 

contact@svobodni.bg 

❖ да поискате достъп до Вашите данни и информация, свързана с използването и обработката на вашите данни. 

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но си запазваме правото да наложим административна такса, в 

случай на повторяемост или прекомерност на исканията; 

❖ да поискате корекция или допълване на Вашите данни; 

❖ да поискате изтриване (правото „да бъдеш забравен”) Вие имате правото да поискате от нас изтриване на свързаните 

с Вас лични данни, а ние имаме задължението да ги изтрием без ненужно забавяне, когато е налице някое от 

посочените по-долу основания: 
 

o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; 

o Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание 

за обработването; 
o Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг 
o няма законни основания за обработването, които да имат преимущество личните данни са били обработвани 

незаконосъобразно; 

o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на 

държава членка, което се прилага спрямо нас;  
 
Сдружение „ДВИЖЕНИЕ СВОБОДНИ” не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:  

o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;  
o за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на 

държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен 

интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; 

o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;  
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически 

цели;  
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.  

❖ да поискате да ограничим използването на вашите данни при следните обстоятелства: ако възразите срещу 

обработването основано на легитимния ни интерес, ще ограничим обработването на данните, докато се чака 

резултатът от проверката дали законните ни основания имат преимущество пред Вашите интереси; ако претендирате, 

че Вашите данни са неточни, трябва да ограничим обработването в очакване на резултат от проверката на точността на 

личните данни; ако обработването е неправомерно, можете да не искате изтриването на личните Ви данни и вместо 

това да изискате ограничаване на използването им 

 

❖ да получавате данните, които сте ни предоставили в структуриран, често използван и машинно четим формат 

(например csv файл) и правото да прехвърлите тази информация на друг администратор на данни (включително 

администратор на данни от трети страни); 
 

❖ да възразявате срещу обработването на Вашата информация за определени цели. Право да възразите срещу 

обработването въз основа на легитимен интерес: Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични 

данни, извършвано въз основа на легитимния ни интерес. Сдружение „ДВИЖЕНИЕ СВОБОДНИ” няма да продължи да 

обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат 

предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове. Право да възразите срещу директния 

маркетинг: Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу 

профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.Можете да възразите срещу директния маркетинг по 
следните начини:   
o като изпратите възражение до нас на contact@svobodni.bg. При възражение срещу директния маркетинг, 

събраните данни за целите на директния маркетинг се изтриват.; 

o като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел 
 

❖ да оттеглите Вашето съгласие за използването на Вашата информация по всяко време. Моля, имайте предвид, че при 

оттегляне на Вашето съгласие, това няма да засегне законосъобразността на използването и обработката на Вашите 

данни въз основа на Вашето съгласие преди момента, в който сте оттеглили съгласието си. 
 
❖ В съответствие с член 77 от общия регламент за защита на данните Вие също имате право да подадете жалба до 

надзорен орган. 
 
Когато поискате достъп до Вашата информация, ние сме задължени по закон да използваме всички разумни мерки, за да 

удостоверим самоличността Ви, преди да го направим. Тези мерки са предназначени да защитят вашата информация и да 

намалят риска от измами с идентичност, кражба на самоличност или общ неоторизиран достъп до вашата информация. 

 

Как потвърждаваме самоличността Ви: когато разполагаме с подходяща информация за Вас, ние ще се опитаме да 

потвърдим самоличността Ви чрез тази информация. Ако не е възможно да Ви идентифицираме от такава информация или 

ако нямаме достатъчно информация за Вас, може да изискаме оригинални или заверени копия на определена 
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документация, за да можем да потвърдим самоличността Ви, преди да можем да Ви предоставим достъп до Вашата 

информация. 
 
В 30-дневен срок ще се произнесем по Вашето искане за упражняване на което и да е право. 

 

 

VII. ПРОМЕНИ В НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

Понякога актуализираме и изменяме нашата декларация за поверителност.  

Незначителни промени в нашата декларация за поверителност: 
 
Когато правим незначителни промени в декларацията ни за поверителност, ние ще актуализираме декларацията ни за 

поверителност с нова дата на влизане в сила. Обработката на Вашата информация ще се ръководи от практиките, 

посочени в тази нова версия на декларацията за поверителност от считано от датата на влизане в сила. 
 
Големи промени в нашата декларация за поверителност или целите, за които обработваме вашата информация:  
Когато правим значителни промени в нашата декларация за поверителност, или се опитваме да използваме Вашата 

информация за нова цел или за друга цел, различна от тази, за която първоначално сме я събрали, ние ще Ви уведомим по 

електронната поща (където е възможно) или като публикуваме известие на нашия уебсайт. 
 
Ние ще Ви предоставим информацията за въпросната промяна и целта и всяка друга подходяща информация, преди да 

използваме Вашата информация за тази нова цел. 
 
Винаги, когато се изисква, ще получим Вашето предварително съгласие, преди да използваме Вашата информация за цел, 

която е различна от целите, за които първоначално сме я събрали. 

 

 
Информация относно сдружението, което обработва данните Ви 
 
Наименование: Сдружение „ДВИЖЕНИЕ СВОБОДНИ“ 

 

ЕИК: 206222885 
 
Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Витоша №180, ет. 2, ап. 1А 
 
Телефон: 0877250099 
 
Електронна поща (е-mail): contact@svobodni.bg 
 
Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни като отправите исканията си във всякаква 

форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.  
С нашето длъжностно лице по защите на данните или отговорника по защита на данните можете да се свържете на 

посочените контакти. 

 

 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни 
 
Наименование: Комисия за защита на личните данни 
 
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
 
Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
 
Телефон: 02 915 3 518 
 
Интернет страница: www.cpdp.bg 


