Политика за поверителност
Данни за контакт с „Национална лаборатория Бул Роза“ ООД:
Държава: България
Адрес: гр. Габрово, ул.”Индустриална „№ 63, ет.7
Телефон: 066 817 346
Ел. поща: bulrosa@sts.bg
Интернет страница: www.bulroselab.com/
I. Въведение
1. Общ регламент за защита на личните данни
Политиката на „Национална лаборатория Бул Роза“ ООД относно защитата
на лицата по отношение на обработката на лични данни е в изпълнение на
Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и гарантира, че съгласно
законовите си функции обработва законосъобразно, сигурно и
добросъвестно личните данни на гражданите.
Национална лаборатория Бул Роза спазва следните принципи при
обработката на лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработването;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на
събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед на постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на
подходящо ниво на сигурност на личните данни.
2. Обхват, очертан от Общия регламент за защита на данните
Категориите лични данни, които събираме и обработваме:
• Индивидуализиращи данни (имена, имейл и др.)
• Данни за извършване на доставка (имена, телефон, адрес и др.)

• Финансова информация (номер на банковата ви сметка във връзка с
конкретна трансакция или серия от свързани трансакции)
• Техническа информация (информация, свързана с материали и
комуникации, които ние получаваме от вас или ви изпращаме)
Цел, с която се събират данните: Осъществяване на връзка с потребителя
и изпращане на информация към него.
3. Понятия
„Лични данни" - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо
лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на
данни");
„Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или
етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски
убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на
генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на
физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно
сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.
„Обработване" - означава всяка операция или съвкупност от операции,
извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или
други средства като събиране, записване, организиране, структуриране,
съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба,
разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който
данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване,
изтриване или унищожаване;
„Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на
личните данни съхранявани от Администратора.
„Нарушение на сигурността на лични данни" - нарушение на сигурността,
което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна,
неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават,
съхраняват или обработват по друг начин;
„Получател" - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или
друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е
трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да
получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие
с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за
„получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи

отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите
на обработването;
„Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган,
агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора,
обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на
администратора или на обработващия лични данни имат право да
обработват личните данни;
II. Декларация относно политиката по защита на личните данни
Тази политика се прилага по отношение на всички физически лица –
служители/работници/кандидати за работа, клиенти, потребители,
контрагенти, доставчици, подизпълнители, партньори на „Национална
лаборатория Бул Роза“ ООД и/или техни представители, както и други
заинтересовани страни.
Партньори, подизпълнители и трети лица, които работят с или „Национална
лаборатория Бул Роза“ ООД, както и които имат или могат да имат достъп до
личните данни на физически лица, ще се очаква да се запознаят, разбират и
да се съобразят с тази Политика.
Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни на физически
лица, съхранявани от „Национална лаборатория Бул Роза“ ООД, без
предварително да е сключила споразумение за поверителност на данните.
III. Принципи за защита на данните
Цялата обработка на лични данни се извършва в съответствие с принципите
за защита на данните, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.
Политиките и процедурите на “Национална лаборатория Бул Роза“ ООД имат
за цел да гарантират спазването на тези принципи.
1. Личните данни трябва да бъдат обработвани законосъобразно,
добросъвестно и прозрачно
2. Лични данни могат да се събират само за конкретни, изрично указани
и законни цели
Данните, получени за конкретни цели, не трябва да се използват за
цел, която се различава от тези цели.
3. Личните данни трябва да бъдат адекватни, релевантни, ограничени до
това, което е необходимо за обработването им със съответната цел.
(принцип на минимално необходимото).

4. Личните данни трябва да бъдат точни и актуализирани във всеки един
момент, и да са положени необходими усилия, за да е възможно
незабавно (в рамките на възможните технически решения) изтриване
или коригиране.
5. Личните данни трябва да се съхраняват в такава форма, че субектът
на данните може да бъде идентифициран само толкова дълго, колкото
е необходимо за обработването.
IV. Сигурност на данните
“Национална лаборатория Бул Роза“ ООД съхранява личните данни сигурно
и не ги разкрива при каквито и да било обстоятелства на трети страни, освен
ако “Национална лаборатория Бул Роза“ ООД не е дала такива права на тази
трета страна , като са сключили договор/клауза за поверителност.
Всички лични данни са достъпни само за тези, които се нуждаят от тях, а
достъпът може да бъде предоставен само в съответствие с изградените
правила за контрол на достъпа. Всички лични данни се третират с най-голяма
сигурност.
V. Разкриване на данни
“Национална лаборатория Бул Роза“ ООД осигурява условия, при които
личните данни не се разкриват на неупълномощени трети страни, което
включва членове на семейството, приятели, държавни органи, дори
разследващи такива, ако има основателно съмнение, че не се изискват по
установения ред. Важно е да се има предвид, дали разкриването на
информацията е свързано или не с нуждите на дейността извършвана от
организацията.
Всички искания от трети страни за предоставяне на данни трябва да бъдат
подкрепени с подходяща документация и всички такива разкривания на
данни трябва да бъдат специално разрешени от Отговорника за защита на
данните.
VI. Съхраняване и унищожаване на данните
“Национална лаборатория Бул Роза“ ООД не съхранява лични данни във
вид, който позволява идентифицирането на субектите за по-дълъг период
отколкото е необходимо, по отношение на целите, за които са били събрани
данните.

“Национална лаборатория Бул Роза“ ООД може да съхранява данни за подълги периоди единствено ако личните данни ще бъдат обработвани за
целите на архивиране, само при изпълнението на подходящи технически и
организационни мерки за гарантиране на правата и свободите на субекта на
данните.
VII. Използване на Интернет сайта“Национална лаборатория Бул Роза“
ООД
Инетернет сайта на “Национална лаборатория Бул Роза“ ООД не събира
лични данни. Повечето от използваните "бисквитки" (cookies) след края на
сесията на браузъра се заличават от Вашия твърд диск (т. нар. „бисквитки за
сесия“).

