
Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни 

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен 

ангажимент, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и 

усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 

2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и 

всяко друго приложимо българско законодателство. Тъй като един от основните 

принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия 

документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме 

и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с  

предаване на разработки за „Проект ЕКО“ 

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика 

за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме 

личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива 

изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на 

нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате 

сдържанието ѝ. 

Кои категории лични данни обработваме ние 

Събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид 

информация да ни предоставите. Информацията, която получаваме от Вас при 

предаване на разработка е: 

- Собствено и фамилно име 

- Телефон 

- Адрес на електронна поща 

- Дата на раждане 

- Занятие (ученик/студент/работещ) 

Какви са целите и основанията на обработването? 

Връзка с победителите 

В случай, че вие или вашият отбор спечелите една от наградите ще се свържем с вас 

чрез данните, които сте предоставили. Ако сте посочили грешни данни ние не можем 

да се свържем с вас, следователно няма да получите наградата си. 

Маркетинг 

В случай, че изберем да използваме вашата разработка с рекламна цел ще се свържем с 

вас за позволение да посочим името ви.  

 

Колко време пазим Вашите лични данни? 

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни до следващото издание на конкурса. 

Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация и ние ще 

отговорим на това искане като запазим определена информация, когато приложимото 

законодателство или законни интереси го налагат. 



 

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни? 

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме 

подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените 

стандарти. 

Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми 

за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия. 

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме 

наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични 

мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се 

преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем 

отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол. 

Какви са Вашите права? 

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с 

Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни или корекцията на 

грешки в нашите файлове. В зависимост от случая, вие можете също така да 

разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на 

ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните. 

За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за 

контакт. 

 

 

Напомняме Ви, че можете да се свързвате с нас за въпроси относно защита на личните 

данни по всяко време като изпращате своето искане до: bgzerowaste@gmail.com 


