ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Една от основните грижи на Център „Фонд за лечение на деца“ (наричан по-долу за
краткост „Фондът“) е сигурността на личните данни на физическите лица, кандидатстващи
за организационно и финансово подпомагане, включително на техните законни
представители. Предприели сме необходимите мерки, за да приведем своята дейност в
съответствие с най-добрите практики и законови изисквания за защита на информацията и
нейната поверителност.
Когато събираме лични данни следваме принципите за свеждане на обработваните данни
до минимум, законосъобразност, прозрачност и сигурност. Стремим се да обработваме
само лични данни, които са от съществено значение и са подходящи за целите на предмета
ни на дейност.
Тази политика за поверителност се отнася както за информация, събирана чрез интернет
страницата на Дружество, така и за личните данни, които обработваме при осъществяване
на предмета си на дейност.
Категории лични данни, които се обработват. Цели на обработването.
Фондът обработва онези лични данни, които са необходими и свързани с дейността ни,
като при това действа в качеството на администратор на лични данни.
 Лични данни, обработвани във връзка с предоставяне на организационно и
финансово подпомагане на лечението на български граждани на възраст до 18
години.
Обработваме следните видовете лични данни:


Лични данни с цел идентификация и контакт с лицето - три имена, ЕГН, номер
на документ за самоличност (лична карта и международен паспорт), гражданство,
адрес и телефон, електронна поща, данни за банкова дарителска сметка, данни за
законни представители;



Чувствителни лични данни за здравословно състояние – във връзка с
установяване на необходимите и подлежащи на финансиране здравни и социални
услуги;



Лични данни при комуникация с лицето/законния представител – в допълнение
на данните за идентификация, в определени случаи събираме и запис на гласа и
съдържанието на разговора с представител на Фонда;



Други лични данни, които ни разкривате– лични данни, съдържащи се във Ваши
писма или съобщения до нас, в жалби, оплаквания или сигнали.

Обработката на лични данни от Фонда винаги е свързана с изпълнение на нормативно
определеният му предмет на дейност, като обработката е необходима за постигането на
някоя от следните цели:


идентификация на лицето и неговите законни представители;



за подготовка и изпълнение на дейностите по организационно и финансово
подпомагане;



за извършване на анализ и оценка на съответствието на лицето с
нормативните изисквания за получаване на организационно и финансово
подпомагане;



при задължително обработване на данни по силата на законово задължение;



за изпълнение на задължението ни да предоставяме информация на държавни
органи;



за защита на правата и законните интереси на Фонда по повод
законосъобразно изпълнение на нормативно-определените му функции;



статистически анализи и оценки;



обработка на жалби.

Във връзка с дейността си, възможно е Фондът да използва алгоритми за автоматизирано
вземане на решения за оценка на покриване на нормативно-определените критерии или
друго събитие. В тези случаи личните данни на лицата се обработват на основание
легитимния интерес на Фонда да извършва дейността си и да предоставя услугите при
стриктно съблюдаване на нормативните изисквания.
 Лични данни, обработвани при посещение на интернет сайта и офиси на
Фонда
Нашият интернет сайт използва бисквитки и социални приставки, за да функционира подобре и ефективно. При посещение на сайта те събират ограничен набор от лична
информация автоматично.
Когато посещавате офис на Фонда и с цел защита на Вашата и нашата сигурност,
използваме мерки за физическа охрана като наблюдение със CCTV камери и контрол на
достъпа чрез регистриране на посетителите.
В тези случаи, личните данни, които обработваме, са имена на посетителите, дата и час на
достъп до сградата. Съхраняваме тези данни на сигурно място, като позволяваме само на
ограничен кръг лица да имат достъп до тях и то само при необходимост.
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 Лични данни на други физически лица
В определени случаи, Фондът ще обработи лични данни на физически лица, които не
кандидатстват за организационно и финансово подпомагане, например:


При организирането и финансирането на участието на чуждестранни медицински
специалисти в диагностични и лечебни процедури и трансплантации в Република
България – като в тези случаи събираме лични данни за участващите чуждестранни
медицински специалисти;



Когато лицето посещава офис на Фонда (например като придружител) – ще
заснемем това лице и/или ще го регистрираме като изискваме две имена и с кого
желае среща, дата и час посещението;



Когато информация за лицето ни бъде споделена от държавен орган, наш партньор
(и/или негов служител) или служител на Фонда.

 Лични данни, обработвани при кандидатстване за работа.
За колко време съхраняваме вашите лични данни?
Фондът съхранява личните ви данни само за минимално необходимия срок, за да постигне
целите, посочени в настоящата Политика, както и когато по силата на закон,
международно споразумение или друг нормативен акт е задължен или има право да ги
съхранява за по-дълъг период.
Срокът на съхранение определяме, като вземаме предвид различни фактори, включително
продължителността на предоставяне на услугата; ако е необходимо с цел установяване,
упражняване или защита на наши правни претенции, или дали имаме правно задължение
да съхраняваме данните (например счетоводни документи за срок от 5 г. или 10 г.).
С кого споделяме Вашите лични данни?
Във връзка с приложимите законови изисквания сме длъжни да предаваме Ваши
лични данни до държавни органи и институции като МВР, НОИ, НАП, ДАНС, а в
определени случаи и до органи на съдебната система и на прокуратурата и др.
Във връзка с нормативно-определената специфика на предоставяното от Фонда
организационно и финансово подпомагане и за целите на последното е необходимо да
предоставяме Вашите лични данни на трети лица: външни експерти с медицинско
образование, подпомагащи дейността на Фонда; членовете на Обществения съвет;
чуждестранни лечебни заведения и чуждестранни медицински специалисти.
Когато защитаваме правата и легитимните си интереси и когато използваме услугите на
външни консултанти, адвокати, преводачи, одитори, и др., им разкриваме онзи обем от
лични данни, който е необходим, за да ни съдействат.
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Фондът няма да споделя или разпространява Вашите данни за маркетингови или други
непредвидени в специализираната нормативна уредба цели на трети страни.
В останалите случаи и само доколкото това е необходимо, лични данни се предоставят
единствено на наши доверени партньори - доставчици на технически услуги, доставчици
на куриерски услуги и др., за които сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за
сигурност на информацията и нейната поверителност.
Предоставянето на данни на нашите партньори е необходимо, за да можем да Ви
предоставим услугите, за които кандидатствате/били сте одобрени, както и за да подобрим
функционирането на нашата интернет страница.
Повече информация относно това с кого и в какви случаи споделяме Ваши лични данни,
можете да получите след запитване до наше длъжностно лице по защита на данните.
Как защитаваме вашите права?
Фондът обработва Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели и
срокове.
Когато събираме лични данни, ние го правим в минимално необходим обем и само за
предварително и ясно определени цели, вменени ни от приложимата нормативна уредба и
срокове на съхранение. Достъп до данните предоставяме само на ограничен брой лица,
които са предварително обучени и инструктирани как да работят с данните.
Във връзка с влизането в сила на нови Европейски правила за защита на личните данни, от
Дружеството предприехме детайлен анализ и одит на всички наши процеси, свързани с
обработване на лични данни. В рамките на този анализ ние проверяваме партньорите си,
ревизираме процедурите си и правилата си, обучаваме служителите си, използваме опитни
консултанти по информационна сигурност, за да гарантираме спазването на най-високи
стандарти за поверителност и сигурност на Вашата информация.
Какви са Вашите права?
Като лице, за което се отнасят данните, имате право да получите потвърждение и/или
подробна информация, вкл. копие на обработваните за вас лични данни (право на
достъп).
Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на
Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани)
или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги
обработваме).
Важно е да знаете, че можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични
данни по всяко време чрез изпращане на искане за това до лицата за контакт, посочени по-
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долу. Това свое право можете да упражните само за онези категории лични данни, които
обработваме на основание Вашето съгласие.
Във връзка с използваните от нас методи за автоматизирано обработване на данни,
имате правото да възразите срещу такова обработване на Ваши лични данни,
включително срещу профилиране. С възражението си имате право да поискате да не сте
обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо
профилиране, както и, ако е възможно, да Ви бъде обяснена логиката на решението, взето
посредством автоматизирано обработване. (само, ако е налице такова)
Ако считате, че Вашите права за защита на данните, са нарушени, имате право да
подадете жалба до Комисия за защита на личните данни: София 1592, бул. Проф. Цветан
Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, е-мейл: kzld@cpdp.bg и/или друг надзорен/регулаторен орган,
когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните ви данни от
Фонда.
За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от
тях, моля свържете се с нас на посочените по-долу телефони за контакти.
Ще отговорим на всяко ваше искане без излишно забавяне в рамките на 30 дни от
получаването на искането. Ако не сме в състояние да го сторим по независещи от нас
причини, ще Ви уведомим своевременно като посочим и причините за забавянето.
Промени в настоящата политика
Всяка промяна на настоящата политика ще бъде обявена на интернет страницата на Фонда
и във всеки наш офис.
Данни за контакт с администратора на лични данни:
Наименование: Център „Фонд за лечение на деца“
Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Акад. Ив. Гешов“ №15
Тел. за контакт : 02/8519251, 02/8953117
Имейл: cfld@mh.government.bg
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