
                           Уведомление за поверителност 

 

С настоящото СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА 

БИОПРОДУКТИ („СБПБ", Сдружението, „Ние") предоставя информация за Вашите лични 

данни, които могат да бъдат обработени във връзка с поддържане списъчния състав на членската 

маса на Сдружението и служи единствено и само за вътрешна отчетност с оглед актуализация на 

членския списък, неразделна частт от администриране членственото правоотношение между СБПБ и 

физическите лица. 

Какви Ваши лични данни обработваме? 
Личните данни, които обикновено се обработват във връзка с членството Ви при Нас са: 

• Име: име, презиме и фамилия; ЕГН; 

• Контакти: електронна поща, адрес и телефон; 

• Адрес: постоянен или настоящ; 

• Информация относно сферата на биопроизводство, в която работите 

На какво основание обработваме Вашите лични данни? 
Обработването на Вашите данни е необходимо за заявлението Ви за прием и придобиването 

на членски права в СБПБ, както и правните последици от това правоотношение, свързано с правата и 

задълженията,  на които ставате носител като член  от ОС на СБПБ 

СБПБ може да обработва Вашите данни, предоставени за целите на доказване на принадлежността 

Ви към членствената маса на Общото събрание на СБПБ въз основа на Вашето изрично съгласие. 

В определени случаи споделяме Вашите данни с доставчици на услуги (експерти и подизпълнители) 

на основание легитимния интерес на СБПБ да изпълни задълженията си като ЮЛНЦ в ч.п., 

обслужващо интересите на биопроизводителите, както и да повиши качеството на представителство 

на сектора .  Въз основа на легитимния ни интерес, свързан с вътрешните административни цели на 

Групата, може да споделим Вашите данни с институции, свързани с ресора – като МЗХГ, Върховен 

административен съд, Европейски съд, Омбудсман на РБългария, Парламент на РБългария, 

Министерски съвет на РБългария, Регистър на ЮЛНЦ при АВ, НАП, както и др. официални 

институции, където е необходимо да доказваме членски списък на СБПБ. 

 

За какви цели ще използваме Вашите данни? 
 

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на 

членственото правоотношение, включително, но не само, за целите на: 

• заявление за прием на член при СБПБ; 

• покани за свикване Общо събрание; 

• обработване на претенции във връзка с нарушени права и законни интереси по лични казуси в 

случай, че желаете СБПБ да Ви представлява; 

• обработване жалби, сигнали, декларации, писма и др. административна активност във връзка със 

защита законни права и интереси на биопроизводителите – членове на СБПБ; 

• оценка на риска, анализ, участие в работни срещи и общи платформи с други сдружения при 

обединение на общи интереси пред институциите с оглед по-голяма популяризация и чуваемост по 

наболели в сектора проблеми; 

• изпълнение на законодателни изисквания, включително избягване на конфликт на интереси, 

корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари. 
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Профилиране 
Моля, имайте предвид, че при изготвянето на Ваше персонално чрез СБПБ възлагане  по 

личен казус, е  възможно Вашите лични данни да бъдат обект на профилиране чрез системи за 

обработване на информация. В зависимост от  спецификите на конкретния вид представителство, 

СБПБ може да използва информационни системи, когато се налага изготвяне напр. на експертна 

оценка или др. информация от специфично-експертно естество.   

Вашите лични данни се профилират въз основа на легитимния интерес на СБПБ да Ви представлява.   

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 СБПБ  на нашия уебсайт (www.sbpb.bg), както и във всеки наш офис 

в страната. 

С кого можем да споделяме Вашите лични данни? 
СБПБ зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите 

изисквания евъзможно СБПБ да разкрие Ваши лични данни на следните лица: 

• Доставчици на услуги (консултанти, експерти, оценители, адвокати). Когато използваме услуги, 

свързанис членственото Ви правоотношение, по което по колективни искове от името на СБПБ да се 

претендира обезщетение, техническа поддръжка на информационни системи и оперативна 

поддръжка на дейността ни, е възможно СБПБ 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 определени казуси СБПБ може да разкрие Вашите 

данни на подизпълнители, които предоставят услуги от името на СБПБ извън територията на 

Република България; 

* Други сдружения, с които бихме участвали в общи платформи : Разкриване на лични данни в 

този случай се извършва при спазване на приложимото българско и европейско законодателство; 

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни? 
СБПБ съхранява отделните документи, които администрира за целите на изпълнение на 

задължения по 

администрирането на членската маса: 

* Заявленията за прием, с приложенията към тях – за срок от 10 години; 

* Документи относно претенции пред институции, както и други писмени официални документи, 

депозирани с входящи в институциите и съдилищата номера от името на Сдружението - максимален 

срок от 10 години, считано от датата на депозиране на претенцията, жалбата, възражението и пр. 

документи, като срокът е в зависимост от вида на администрирания документ/при всички случаи 

максимален срок от 10 г., когато става дума за съдебни процедури от името на СБПБ/ 

За по-подробна информация относно сроковете за съхранение на всички документи, които СБПБ 

обработва,можете да се обърнете към СБПБ и да поискате копие от Правилата за организацията и 

реда на архивнатадейност на Сдружението. 

Вашите права по отношение на личните Ви данни 
При спазване на българското законодателство Вие имате следните права спрямо личните Ви 

данни, обработвани от СБПБ: 

http://www.sbpb.bg/
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1. Да получите достъп до Вашите личните данни, които СБПБ обработва, и да получите копие от 

тях; 

2. При непълнота или неточност на данните, които СБПБ обработва, личните Ви данни да бъдат 

коригирани; 

3. Да поискате данните Ви да бъдат заличени, 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 базирана съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се 

обработват незаконосъобразно, и други; 

4. В определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде 

ограничена; 

5. В случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-

горе в това уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това 

основание; 

6. Да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат 

предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат; 

7. Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато 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 СБПБ на нашия 

уебсайт( www.sbpb.bg), както и при юриста на СБПБ. 

Също така имате право да подадете жалба 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. Велико Търново, п.к. 5000, ул. 

„Мармарлийска” № 8 ел. поща: sdr_biopro@abv.bg 

 

Нашето длъжностно лице - консултант по защита на личните данни е юрисконсулт при СБПБ 

Диана Петкова, ел. поща: sdr_biopro@abv.bg; di_petkova@b-trust.org  

 

 

 

 

дата:..........................  

място:....................... ......................................................     ................. 

 

                                    (три имена и подпис на член - ФЛ) 
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