
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА 

УЧАСТНИЦИ В БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДНИ ИЛИ УЧАСТНИЦИ 

В ДРУГИ СЪБИТИЯ НА БФС 
 

Администратор - Български фармацевтичен съюз 
Данни за контакт : София, бул.Драган Цанков 36, офис В602, ет.6. 

Телефон: 0700 17 881; Ел. поща: office@bphu.bg; интернет страница : www.bphu.bg  

 

 

 

Уважаеми субекти на лични данни,  

 

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са относно физическата ви 

идентичност (три имена, електронен адрес, град, мобилен телефон), данни относно 

месторабота. 

 

Данните получаваме при попълване и подаване от ваша страна по електронен път на заявление за 

УЧАСТИЕ в Български фармацевтични дни или в други събития, организирани от БФС. 

 

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за 

изпълнение на задълженията за обработване и регистриране на заявления за сключване на 

договори за участие като участник в събития на БФС, организирани със съдействието на Ню Ивент 

ЕООД. 

 

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е: 

Сключване на договор по искане на субекта за участие в БФД, резервация и настаняване в хотел, 

ползване на обучителни модули по време на БФД и други съпътстващи услуги и предприемане на 

стъпки, предхождащи сключването на договора и изпълнението на договора, по смисъла на чл.6, 

§1, б.“б“ от Регламент (ЕС) 2016/679. 

 

Данните ви не се предават на трети лица, освен обработващи доставчици на счетоводни 

услуги или правни кантори, с които БФС има сключен договор за обработка на данните.  

С настоящето ви уведомяваме, че данните ви се обработват по възлагане от БФС от 

обработващия субект „Ню ивент“ ЕООД София, ул.Кузман Шапкарев 1, ет. 4, Телефон: + 359 

2 494 94 84; Ел. Поща: office@newevent.bg, URL : http://newevent.bg/, при условията, описани 

в тази политика.  

 

Данните не се предават на трети държави или международни организации. 

 

След попълване на регистрационния формуляр за участие в БФД, можете да искате заличаване 

след изтичане на срока за обработка на данните и изпълнението на сключените договори.  

 

Данните ви се съхраняват в определените от БФС срокове – 5 години след прекратяване на 

договора за участие в събитие като участник между БФС и субекта на лични данни. Посоченият 

срок е необходим за нуждите на данъчни проверки и защита на правата на БФС по съдебен ред.  

 

Данните се събират от вас чрез попълване на заявление за участие в БФД или в друго събитие 

онлайн на интернет страница http://newevent.bg/ и се съхраняват на хартиен носител в издавани 

фактури и сключени договори за участие в БФД или в друго събитие.  
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Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, имате следните права: 

копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни; прехвърляне 

на данните; коригиране без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които 

не са вече актуални; изтриване при наличието на някое от следните основания:  

 

o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;  

o когато обработването е незаконосъобразно или е изтекал срока за обработката им.  

o възражение за обработка за други цели на данните – маркетинг, например.  

o ограничаване на обработването; на обяснения при нарушения в режима на защита на 

данните; право на обезщетение и съдебна защита. 

 

Може да упражните посочените права чрез подаване на искане до БФС на посочените по – горе 

форми за контакт.  

 

Имате право на жалба до следните органи : 

 

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е 

Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

(www.cpdp.bg). 

 

 


