
 

 

	

УВЕДОМЛЕНИЕ	
 
НА	ОСНОВАНИЕ:	РЕГЛАМЕНТ	(ЕС)	2016/679	НА	ЕП	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		
	

До	клиентите	на	„Уелнес	&	Съплемънт	Консулт“	ЕООД	и	тези	на	сайта	
www.belchohristov.com	

	
За	„Уелнес	&	Съплемънт	Консулт“	ЕООД,	 защитата	на	предоставените	от	Вас	лични	данни	

са	основен	приоритет.		
	
В	 качеството	 си	 на	 обработващи	 предоставените	 от	 Вас	 лични	 данни,	 ние	 разбираме	

отговорността	за	решенията,	които	вземаме	относно	съхранението	и	употребата	им.	Ние	имаме	
задължение	 по	 силата	 на	 законодателството	 по	 защита	 на	 данните	 да	 Ви	 предоставим	
информацията,	съдържаща	се	в	това	уведомление.		

	
Като	ръководител	на	Администратора	съм	утвърдил	фирмена	политика	по	защита	на	

личните	данни,	съгласно	която	личните	данни	следва	да:	
	
• се	обработват	законосъобразно,	добросъвестно	и	прозрачно;	
• се	събират	само	за	валидни	цели,	които	ние	сме	обяснили	ясно,	и	да	не	се	използват	по	

никакъв	друг	начин,	който	не	е	съвместим	с	тези	цели;	
• бъдат	 подходящи,	 свързани	 с	 и	 ненадхвърлящи	 необходимото	 за	 целите,	 които	 сме	

посочили;	
• бъдат	в	точен	и	актуален	вид;	
• бъдат	съхранявани	в	срок,	не	по-дълъг	от	необходимото	за	целите,	които	сме	посочили;	
• бъдат	надлежно	защитени.		
	
Ние	ще	съберем,	съхраняваме	и	използваме	следните	категории	лични	данни:	две	или	три	

имена,	адрес	за	доставки	на	продукти	от	направени	поръчки,	телефонен	номер	за	реална	връзка	
чрез	телефонен	акуант	или	чрез	мобилно	приложение,	IP	адрес,	бисквитки,	електронна	поща	за	
кореспонденция	 и	 е-мейл	 маркетинг	 цели,	 скайп	 адрес	 и	 акаунт,	 биометрични	 и	
антропометрични	данни	(ръст,	пол,	моментни	килограми,	години,	гръдна	обиколка,	ханш,	талия,	
бедро,	 мишнична	 обиколка,	 прасцова	 обиколка);	 описани	 или	 сканирани	 медицински	 данни	
(лабораторни	изследвания,	епикризи,	клинично	състояние	на	клиента).	

	
Горепосочените	 лични	 данни	 се	 обработват	 от	 ръководителя	 на	 Администратора.	

Горепосочените	лични	данни	ще	се	съхраняват:	
	
• документи,	свързани	със	счетоводната	отчетност	–	пет	години;	
• документи,	 които	 не	 свързани	 със	 счетоводната	 отчетност	 –	 една	 година	 след	

прекратяване	на	договорните	отношения.	
 
 
 

	



 

 

1. Използване	на	личните	данни	
	
Ние	 ще	 използваме	 личните	 данни	 за	 изпълнение	 на	 договорните	 ни	 отношения	 и	 за	

спазване	на	законовите	задължения.	
	
2. Промяна	на	целите		
	
Ние	 използваме	 личните	 данни	 само	 за	 целите,	 за	 които	 сме	 ги	 събрали.	 Ако	 трябва	 да	

използваме	 личните	 данни	 за	 друга	 цел,	 ще	 Ви	 уведомим	 за	 това	 и	 ще	 Ви	 обясним	 какво	 е	
правното	основание	за	тази	употреба.		

	
3. Споделяне	на	данните		
	
Ще	 споделяме	 личните	 данни	 с	 трети	 лица,	 когато	 това	 се	 изисква	 по	 закон	 и	 когато	 е	

необходимо	 за	 администрирането	и	обслужването	на	договорните	ни	 взаимоотношения.	 Тези	
трети	 лица	 могат	 да	 включват:	 предприятия,	 предоставящи	 счетоводни,	 правни,	 платежни	 и	
куриерски	 услуги,	 НАП,	 НОИ	 и	 други,	 както	 и	 трети	 лица,	 тесни	 специалисти	 към	 компанията.	
Ние	 изискваме	 от	 всички	 трети	 лица	 да	 уважават	 сигурността	 на	 данните	 и	 да	 спазват	
законодателството	по	защита	на	данните.		

	
Как	 осигуряваме	 сигурността	 на	 Вашата	 информация,	 когато	 я	 предоставяме	 на	 трети	

лица?		
	
Всички	 доставчици	 на	 услуги	 са	 длъжни	 да	 вземат	 подходящи	 мерки	 за	 сигурност,	 за	 да	

защитят	личните	данни,	като	те	не	могат	да	използват	личните	данни	за	свои	собствени	цели,	а	
само	за	целите,	които	ние	сме	определили,	и	в	съответствие	с	нашите	инструкции.		

	
4. Сигурност	на	данните	

 
Ние	 сме	 въвели	 подходящи	 мерки,	 за	 да	 предотвратим	 инцидентната	 загуба,	 употреба	 или	
неоторизиран	 достъп,	 промяна	 или	 предоставяне	 на	 Вашите	 лични	данни.	 В	 допълнение,	 ние	
ограничаваме	 достъпа	 до	 личните	 данни	 до	 тези	 служители	 и	 трети	 лица,	 за	 които	 е	 налице	
необходимост	да	получат	тази	информация.	Те	ще	обработват	лични	данни	само	въз	основа	на	
нашите	инструкции	и	съгласно	задължението	си	за	конфиденциалност.		

	
5. Колко	дълго	ще	използваме	личните	данни	

 
Ние	ще	 съхраняваме	 личните	 данни	 само	 за	 периода,	 за	 който	 са	 ни	 необходими,	 за	 да	

изпълним	целите,	за	които	сме	ги	събрали.	За	да	определим	подходящия	период	на	съхранение,	
ние	 вземаме	 предвид	 количеството,	 естеството	 и	 чувствителността	 на	 личните	 данни,	
потенциалния	 риск	 за	 вреди	 вследствие	 на	 неоторизирана	 употреба	 или	 предоставяне	 на	
данните,	целите,	за	които	ги	обработваме	или	дали	бихме	могли	да	постигнем	тези	цели	с	други	
средства,	както	и	приложимите	законови	изисквания.		

	
	
	
	



 

 

6. Право	на	достъп,	корекция,	изтриване	и	ограничаване		
 

Вашето	 задължение	да	 ни	 уведомите	 за	 промяна.	 Важно	 е	 да	 поддържаме	Вашата	 лична	
информация	 в	 точен	 и	 актуален	 вид.	 Молим	 Ви	 да	 ни	 уведомявате	 при	 всяка	 промяна	 във	
Вашите	лични	данни.	Вашите	права	във	връзка	с	личните	Ви	данни:		
 

• Достъп	 до	 информация:	 възможност	 да	 получите	 копие	 на	 личните	 данни,	 които	
съхраняваме	за	Вас,	и	да	проверите	дали	имаме	законово	основание	за	тяхната	обработка;	

	
• Коригиране:	 възможност	 да	 изискате	 от	 нас	 да	 коригираме	 всяка	 непълна	 или	 неточна	

информация	за	Вас;		
 

• Изтриване:	възможност	да	изискате	от	нас	да	изтрием	или	премахнем	Ваши	лични	данни;		
	
• Възражение	 срещу	 обработка:	 в	 случаите,	 които	 ние	 разчитаме	 на	 легитимните	 си	

интереси	като	основание	за	обработка,	Вие	можете	да	възразите	срещу	тази	обработка;		
 

• Ограничаване	на	обработката:	възможност	да	изискате	от	нас	временно	да	преустановим	
обработването	на	Вашите	лични	данни;		
 

• Преносимост	 на	 данните:	 това	 право	 е	 ограничено	 до	 случаите,	 когато	 данните	 са	 ни	
предоставени	от	Вас	за	целите	на	договора;	
 
 

Ако	 искате	 да	 упражните	 някое	 от	 правата	 си,	 описани	 по-горе,	 моля	 свържете	 се	
ръководителя	на	Администратора.	

	
Вие	имате	право	да	подадете	оплакване	по	всяко	време	до	Комисията	за	защита	на	личните	

данни,	българският	регулаторен	орган	по	защита	на	данните.	
	
7. Право	да	оттеглите	съгласието	си	

 
Личните	данни	се	събират	и	обработват	въз	основа	на	нормативни	и	договорни	изисквания,	

поради	което	не	е	необходимо	съгласие	от	Ваша	страна.	
	
8.	Длъжностно	лице	по	защита	на	данните	
	
Личните	данни	се	събират	и	обработват	въз	основа	на	нормативни	и	договорни	изисквания.	

С	оглед	това	обстоятелство	нямаме	задължение	за	назначаване	на	длъжностно	лице	по	защита	
на	данните.		

	
9.	Промени	на	това	уведомление	
	
Запазваме	си	правото	да	променяме	и	актуализираме	това	известие	по	всяко	време.	Ще	и	

предоставим	ново	известие	всеки	път,	когато	предприемем	промени.		
	
	
	



 

 

Аз,	Белчо	Христов,	управител	на	“Уелнес	&	Съплемънт	Консулт”	ЕООД,	потвърждавам,	че	на	
25.03.2019	година	получих	копие	от	настоящото	уведомление	от	Регламент	(ЕС)	на	ЕП	на	СЪВЕТА	
относно	 защитата	 на	 физически	 лица	 във	 връзка	 с	 обработването	 на	 лични	 данни	 и	 относно	
свободното	движение	на	такива	данни,	което	прочетох	и	разбрах.		

	
	
	
Подпис:	.............................................	

	


