ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Настоящата Политика за защита на личните данни на Сдружение с нестопанска цел „Българска национална
асоциация по корабостроене и кораборемонт“ се основава на изискванията на Регламент ЕС 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 Април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/EО („Регламент ЕС 2016/679“).
Данни за Администратора:
Сдружение с нестопанска цел „Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт“
(Сдружение БНАКК) с ЕИК 175693861 със седалище и адрес на управление гр.Варна, „Кораборемонтен завод
Одесос“ АД, административна сграда, ет.6, ст.601, Островна зона е администратор на лични данни и обработва
Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.
Можете да се свържете с нас на адреса на управление:
„Кораборемонтен завод Одесос“ АД
административна сграда, ет.6, ст.601
9000, гр.Варна, Островна зона,
тел.: + 359 52 666 525, е-мейл: info@bulnas.org.
Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:
Ние ще събираме и обработваме следните видове лични данни, отнасящи се до Вас:
 имена;
 дата на раждане или ЕГН;
 адрес;
 номер на документ за самоличност;
 телефонни номера;
 длъжности;
 адреси на електронна поща;
 адреси, вписани във вашите документи и/или за кореспонденция;
 данни, необходими за изготвяне на фактури, както и за доказване на тяхната достоверност;
 данни, събирани при плащане, направено към Сдружение БНАКК - номер на банкова сметка и друга банкова и
платежна информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането по банков път или по
друг начин;
• имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили
да Ви представлява пред Сдружение БНАКК.
Когато е необходимо на законово основание Сдружение БНАКК ще събира и обработва и следните видове
„чувствителни лични данни“ като например данни от медицински свидетелства, епикризи, актове за смърт и
други медицински документи, биометрични данни и други.
Връзка към социалните медии:
Нашият уебсайт съдържа линк към Facebook, в който можете да влезете когато натиснете бутона на иконката
илюстриращ връзката. Личните данни, които Вие изпращате чрез лично съобщение ще бъдат обработени само за
целите на отговора на запитването Ви. Не носим отговорност за информацията и личните данни, които
изпращате/споделяте доброволно без изрично да са поискани от Вас.
Източник на личните данни:
Сдружение БНАКК АД ще обработва личните данни, които са получени лично от Вас, Ваши колеги или
ръководители или от общо достъпни уеб сайтове.
Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:
 за спазване на законови задължения, като напр. но не ограничаващи се до: счетоводни, осигурителни, данъчни,
трудовоправни отношения, други;
 за изпълнение на договор с Вас или намерението ни да сключим договор с Вас;
 бизнес кореспонденция.
Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:
Правните основания, приложими към обработката на данните, са както следва:
 необходими за изпълнение на договор по който страни са Сдружение БНАКК и Вие/дружеството/сдружението,
в което работите;
 получаване на предварителна информация, необходима за сключване на договор;
 извършване на операции за конкретна платежна операция;

 изпълнение на наши правни задължения с цел спазване на националното законодателство;
 решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи
и др.), във връзка с дейността на Сдружение БНАКК.
Съгласие: в случай, че не са налице други законови основание може да използваме и обработваме Вашите лични
данни след като сте се съгласили да ни ги предоставите
Разпространение:
Сдружение БНАКК няма да разпространява личните Ви данни на трети лица, нито да предава данните Ви на
държава извън ЕС или на международна организация без законово основание или предварително да получи
Вашето съгласие.
В подобни случаи, Сдружение БНАКК си запазва правото да получава, чете, запазва и разкрива всички данни,
необходими за спазване на закона или за изпълнение на съдебно разпореждане; прилагане на споразумения между
Сдружение БНАКК и нейни членове, партньори, контрагенти, служители, експерти и други заинтересовани
страни, както и други обвързващи споразумения или защитава правата, собствеността или безопасността на
Асоциацията, нейните служители, членове или други.
Оповестявания за националната сигурност или правоприлагането:
При определени обстоятелства може да се наложи Сдружение БНАКК да разкрие лични данни на членове,
партньори, контрагенти, служители, експерти и други заинтересовани страни в отговор на валидни искания от
страна на публичните органи, включително и за да отговори на изискванията за национална сигурност или на
правоприлагането.
Период на съхраняване на данните:
Сдружение БНАКК ще съхранява Вашите лични данни за срок не повече от 5 години от постигане на целите за
които са били събрани, освен ако нямаме законово задължение за съхранение на данните за по-дълъг срок. След
този период данните Ви ще бъдат унищожавани.
Вашите права като субект на личните данни са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:
 имате право да поискате копие от Вашите лични данни от Сдружение БНАКК и право на достъп по всяко време
до личните си данни;
 имате право да поискате от Сдружение БНАКК личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг
администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша
страна;
 имате право да поискате от Сдружение БНАКК да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни,
както и данните, които не са вече актуални;
 имате право да поискате от Сдружение БНАКК личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при
наличието на някое от основания, посочени в Регламента;
 имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане,
отправено до администратора;
 имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване,
включващо профилиране;
 при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за
защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо,
ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.
Общуване по електронна поща:
Членовете, партньорите, контрагентите, служителите, експертите и другите заинтересовани страни могат да се
откажат от получаването на съобщения от Сдружение БНАКК по всяко време, като като се свържат с Асоциацията
на адрес: info@bulnas.org.
Имате право на жалба до надзорния орган
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за
защита на личните данни, адрес: бул.„Проф. Цветан Лазаров“ №2, гр.София 1592, България, е-мейл:
kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg.
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез Сдружение БНАКК,
можете да го направите на посочените данни за контакт на Сдружение БНАКК:
„Кораборемонтен завод Одесос“ АД
административна сграда, ет.6, ст.601
9000, гр.Варна, Островна зона,
тел.: + 359 52 666 525, е-мейл: info@bulnas.org.
Тази политика последно е осъвременена на 23 Май 2018 г.

