УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
ОТ
Сдружение с нестопанска цел
“Асоциация на родителите на деца с увреден слух “
Информация относно Администратора на лични данни
Наименование: Сдружение „Асоцциация на родителите на
деца с увреден слух“
Адрес: гр. София, ул. „Иван Денкоглу“ № 12-14
С Длъжностното лице по защита на данните в Сдружение с нестопанска цел
„Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ може да се свържете на посочения
по-горе адрес и телефон/факс, на вниманието на длъжностното лице по защита на
данните Антоанета Асенова Яричкова или на адреса на ел. поща: ardus@abv.bg.
Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/91-53-555, Email: kzld@cpdp.bg

1. На какво основание и за какви цели се обработват вашите лични данни.
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух" /АРДУС/
обработва лични данни на законно основание и за конкретни цели:







като законово задължение на АРДУС – Закон за юридическите лица с
нестопанска цел, Закон за хората с увреждания, Правилник за устройството и
дейността на Националния съвет за интеграция на хора с увреждания и
критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания,
Закон за задълженията и договорите, Устав на сдружението др.;
въз основа на съгласие на субекта на данните, което може да бъде оттеглено
във всеки един момент, без това да засегне законосъобразността на
обработването преди оттеглянето;
въз основа на легитимен интерес на АРДУС;
във връзка с изпълнение на договор, по който субектът на лични данни е
страна или за сключването на такъв, по искане на субекта;
във връзка със задача в обществен интерес.
Конкретни цели за обработване на данните са:





членство в Сдружението;
участие в: проекти и инициативи с цел социализация, интеграция,
професионална ориентация и реализация на хората с увреден слух;
провеждане на обучения на деца, младежи и родители;
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осъществяване на дейности за подпомагане на семействата на децатаи
младежите с увреден слух;
идентификация на участници в събития, организирани от нас;
счетоводни цели;
статистически цели за определяне на членски състав на Сдружението;
сключването, администрирането и изпълнението на договори за доставки или
услуги или договори за съвместна дейност с изпълнители, клиенти или
партньори;
изпращане на информационни съобщения до нашите членове.

Обработването на личните данни се извършва при спазване на следните
основни принципи:








законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
ограничение на целите – обработване за конкретни, изрично указани и
легитимни цели;
свеждане на данните до необходимия минимум - само за целите на
обработване;
точност – обработване на точни лични данни и в актуален вид;
ограничаване на съхранението - във форма позволяваща идентифицирането
на субекта и за период не по-дълъг за целите на обработване;
цялостност и поверителност – обработване при подходящи технически и
организационни мерки за осигуряване на сигурност на личните данни;
отчетност – възможност на Сдружението във всеки момент да докаже
прилагането на тези принципи.
1. Какви лични данни се обработват
За изпълнението на посочените по-горе цели, се обработват следните лични

данни:






три имена и ЕГН;
данни по лична карта/паспорт – номер и дата на документа, срок на
валидност, издаващ орган;
адрес, телефон и електронна поща;
данни за здравословното състояние (ЕР на ТЕЛК);
снимки от събития и инициативи на Сдружението.

Лични данни относно представителите (лицата за контакт) на доставчици,
партньори и други контрагенти, доколкото това е необходимо за осъществяване
дейността на АРДУС и единствено за целите на изпълнението на договорите със
съответните лица:

три имена;

телефон и електронна поща;

други данни, ако се изискват от приложим закон.
АРДУС не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за расов или
етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения или
членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни за целите
единствено на идентификацията, или данни за сексуалния живот или сексуалната
ориентация.
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2. В кои случаи и от кого се получават личните данни
Сдружението не предоставя горепосочените лични данни на трета държава,
освен в законово определени случаи на компетентни за това органи. Сдружението не
предоставя горепосочените лични данни на друго лице, освен в законово определени
случаи на компетентни за това органи или с изричното писмено съгласие на субекта,
при участие в програми, осъщестявавни от АРДУС.
3. За какъв период се съхраняват личните данни
Личните данни се съхраняват докато съществува законово основание или задължение
за съхранението им.
4. Какви са права на субектите на лични данни
Съгласно разпоредбите на Регламента, и при предпоставките, определени в него,
вие имате право:





да изисквате от АРДУС достъп до коригиране (в случай на неточности) или
изтриване на личните ви данни или ограничаване на обработването на
личните ви данни;
да възразите срещу всяко обработване на личните ви данни, което се основава
на легитимни интереси на АРДУС. В този случай АРДУС ще преустанови
обработването освен ако съществуват убедителни легитимни основания за
обработването, които имат предимство пред вашите интереси, права и
свободи;
на преносимост на личните ви данни.

В случай че имате въпроси във връзка с обработването на вашите лични данни
или желаете да упражните съответните ви права, можете да се обърнете нас на
посочените го-горе контакт.
Повече информация относно обработването на лични данни от АРДУС можете
да откриете в Политиката за обработване на лични данни, в офиса на сдружението или
на сайта на Сдружението „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“
Ако счетете, че ние обработваме вашите лични данни незаконосъобразно, имате
право да подадете жалба до посочения по-горе надзорен орган.
Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на родителите на деца с увреден
слух“
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