
Асоциация “Прозрачност без граници” 
                                       София  1463,  ул. “Шандор Петьофи” №50 ,  ет. 1 

                                                                                         тел.: 02 986 77 13, 986 79 20, факс: 02 986 78 34 
   e-mail: mbox@transparency.bg  

  www.transparency.bg 
 

1 
 

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА АСОЦИАЦИЯ 

„ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“ 

Сдружение „Асоциация Прозрачност без граници“ (Асоциация Прозрачност без 

граници) е юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на дейност в 

обществена полза, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по 

вписванията с ЕИК 121752288 и със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. 

„Шандор Петьофи“ № 50, ет.1, тел: 02/986 77 13, e-mail: mbox@transparency.bg, интернет 

страница: http://transparency.bg/bg/. 

Асоциация „Прозрачност без граници“ обединява усилията на държавните 

институции, местните власти, частния сектор и медиите с цел провеждането на системни 

реформи и предприемането на конкретни действия срещу разпространението на 

корупцията в страната. Мобилизира структурите на гражданското общество и бизнеса, 

както и на представителите на  правителствените и академичните среди в опитите си да 

намали корупцията на национално, регионално и международно равнище. 

За постигане на своите цели и задачи Асоциация „Прозрачност без граници“ 

системно набира, представя и разпространява аналитична информация сред държавните 

институции, бизнеса, гражданските организации и медиите. Разработва, тества и 

осъществява разнообразни граждански инициативи и проекти, насочени към намаляване 

на корупцията.  

I. Цели и обхват на Политиката за защита на лични данни 

Асоциация „Прозрачност без граници“ отчита неприкосновеността на личността и 

предприема необходимите мерки за защита срещу неправомерно обработване на лични 

данни на физически лица с настоящата политика. В съответствие с действащото 

европейско и национално законодателство и добрите практики, Асоциация 

„Прозрачност без граници“ прилага изискваните организационни и технически мерки за 

защита на лични данни.  

С настоящата Политика за защита на личните данни Асоциация „Прозрачност без 

граници“ цели да информира заинтересованите лица за целите на обработка на лични 

данни, основанията за обработването им, категориите получатели, на които могат да 

бъдат разкрити данните, последиците от отказ за предоставянето им, както и информация 

за правата на субектите на данни, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и 

Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/.  

II. Лични данни, обработвани от Асоциация „Прозрачност без граници“ 

Асоциация „Прозрачност без граници“ в качеството си на администратор на лични 

данни, обработва лични данни, структурирани в отделни регистри,както следва: 

Регистър „Личен състав“, включващ в себе си и подрегистрите „експерти“ и 

„стажанти“. Личните данни се обработват за целите на управление на човешките 
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ресурси. Обхващат се данни на кандидатите за работа, на служителите в Асоциацията и 

на физическите лица, изпълнители по договори. Обработваните категории данни 

включват данни относно физическата, социалната, семейната и икономическата 

идентичност, както и за здравословното състояние на лицата. Използването на личните 

данни е с цел изпълнение на произтичащите законови задължения във връзка с 

правоотношенията на лицата и постигане на финансова отчетност. Личните данни не се 

използват повторно за несъвместими цели. Обработването им се свежда до целите, за 

които данните се събират, както и в съответствие с трудовото и финансовото 

законодателство.  

Регистър „ALAC” – личните данни се обработват за целите на управление и 

предоставяне на правна помощ/консултация от „Центъра за правна консултация на 

пострадали от корупция“ (ALAC). Обхващат се данни на лицата, обърнали се за 

съдействие към Центъра. Обработваните категории данни включват: три имена, телефон 

и имейл адрес на лицата. Личните данни не се използват повторно за несъвместими цели. 

Обработването им се свежда до целите, за които данните се събират, както и за целите 

на архивирането в обществен интерес и за статистически цели. 

Регистър „Tunnel Report” – личните данни се обработват за целите на 

ефективнaта работа на сайта Tunnel.report и за осъществяването на гражданско 

наблюдение и осигуряване на публичност на обществена поръчка с предмет 

„Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с 

три обособени позиции с възложител „Агенция „Пътна инфраструктура“. Обхващат се 

данни само на лицата, подаващи информация или сигнали чрез сайта Tunnel.report.  

Личните данни не се използват повторно за несъвместими цели. Обработването 

им се свежда до посочените горе цели, както и за статистически и други цели в обществен 

интерес. Асоциация „Прозрачност без граници“ пази данните за целия период на 

активност на сайта Tunnel.report. Срокът може да бъде удължен по искане на институция, 

която има отношение към сигналите, както и в случай, че това е необходимо с оглед 

изпълнение на нормативно задължение или легитимни интереси на Асоциация 

„Прозрачност без граници“. 

Регистър „Доброволци/Наблюдатели“ – личните данни се обработват за целите 

на създаване, поддържане и водене на ригистър доброволци/наблюдатели като част от 

усилията за повишаване прозрачността и почтеността в изборния процес, за по-добра 

информираност на българските граждани, застъпнически кампании и кампании свързани 

с провеждането на реформи и предприемането на конкретни действия срещу 

разпространението на корупцията. Обработваните категории данни включват данни за 

адреса, данни идентифициращи лицето, ЕГН, адрес, телефон и имейл адрес на лицата. 

Личните данни не се използват повторно за несъвместими цели. Обработването им се 

свежда до целите, за които данните се събират, както и за целите на архивирането в 

обществен интереси за статистически цели. 
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Асоциация „Прозрачност без граници“ обработва лични данни, предоставени 

лично от субектите на лични данни, за които се отнасят във връзка със спазването на 

законово задължение, което се прилага спрямо администратора.  

Асоциация „Прозрачност без граници“ обработва лични данни, предоставени 

лично от субектите на лични данни, в случаите, когато субектът на данните е дал 

съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели, когато 

обработването е необходимо на база договорни изисквания или за целите на легитимните 

интереси на администратора.  

АПГ обработва и лични данни, които не са получени от субекта на личните данни, 

за когото се отнасят, а са предоставени от трето лице във връзка с изпълнението на 

конкретно договорно задължение по изпълнение и управление на програми и проекти за 

безвъзмездно финансиране или дейности по изпълнение на други договорни задължения. 

 В тези случаи лицето предоставило тези данни на АПГ се задължава: 

- да предостави на субекта на лични данни информация за администратора – АПГ 

- да уведоми субекта на лични данни за целите, категориите предоставяни данни и 

категориите получатели на тези данни; 

- да предостави информация за правото на достъп и на коригиране на лични данни 

от лицето, за което се отнасят. 

Диференцирани от конкретната дейност или нормативно изискване са следните 

категории лични данни, които се обработват от Асоциация „Прозрачност без граници“. 

Такива данни са свързани с: 

- физическа идентичност: име, ЕГН, данни от документ за самоличност, 

месторождение, адрес, телефон, e-mail; 

- социална идентичност: образование, квалификация, правоспособност, заемана 

длъжност, трудова дейност – стаж и професионална биография, гражданство, 

участие в управителни органи на юридически лица; 

- икономическа идентичност – номер на банкова сметка (IBAN); 

Във връзка със спазване на законови задължения Асоциация „Прозрачност без 

граници“ събира данни за физическата и икономическа идентичност. 

В  рамките  на  договорно задължение, свързано с финансиране  на 

проект/програма, с изричното съгласие на лицето може да бъде изискана информация 

свързана с отговаряне на определени изисквания за неговото включване (образование, 

принадлежност към уязвима група, етническа принадлежност). 

Асоциация „Прозрачност без граници“ разписва и обявява информация за вида на 

личните данни, които събира и обработва за различните финансиращи програми.  

III. Обработване на лични данни 
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Асоциация „Прозрачност без граници“  обработва лични данни като 

администратор на лични данни чрез съвкупност от действия, които могат да се извършат 

по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични средства, като 

събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, 

консултиране, употреба, блокиране, заличаване и унищожаване, при спазване на 

следните принципи: 

- законосъобразност и пропорционалност на обработката на лични дании; 

- актуалност на обработката на лични данни; 

Асоциация „Прозрачност без граници“ обработва личните данни самостоятелно или 

чрез възлагане на обработващи лични данни.  

В резултат на направен анализ и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 

2016/679 Асоциация „Прозрачност без граници“: 

- Не е публичен орган или орган на местно самоуправление; 

- Не извършва системно и мащабно наблюдение на субектите на данни; 

- Не извършва мащабно обработване на специални (чувствителни) лични данни;  

 

IV. Цел на обработката на лични данни 

Целта на обработката на лични данни е еднозначно да се идентифицират физическите 

лица, настоящи  и  бъдещи  служители  на Асоциация „Прозрачност без граници“ ,  

контрагенти,  бенефициенти  по  договори  за безвъзмездно финансиране, поканени и 

участници в събития, осъществявани във връзка с изпълнение на дейностите на 

Асоциация „Прозрачност без граници“.  

 Обработката на данни е вследствие на: 

1.  Изпълнението на нормативно установени задължения на администратора на 

лични данни, произтичащи от спецификата на изискванията на законодателството, 

регламентиращо финансово-счетоводната  отчетност, пенсионна,  здравна  и  социално-

осигурителна дейност, дейността по управление на човешки ресурси;  

2. Изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за 

предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор; 

3. В изпълнение на дейности от Асоциация „Прозрачност без граници“- за една 

или повече конкретни цели със съгласие на субекта на данните; 

4. За целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна със 

съгласие на субекта на данните. 

V. Отказ за предоставяне на лични данни 

Изрично съгласие на физически лица, чиито данни се обработват не е необходимо, 

ако администраторът разполага с друго правно основание за обработка на личните данни. 

Такива основания са нормативно установено задължение във връзка с изискванията на 
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трудовото, данъчното и социално-осигурително законодателство, Закона за 

задълженията и договорите, Закон за счетоводство, Закона за мерките срещу изпирането 

на пари, Закон за мерките срещу финансирането на тероризма и др.  

В случай на отказ от доброволно предоставяне на искани лични данни, Асоциация 

„Прозрачност без граници“ няма да бъде в състояние да изпълни свои нормативно или 

договорно установени задължения с бенефициент по изпълняван от Асоциация 

„Прозрачност без граници“ проект или програма за безвъзмездно финансиране.  

VI.  Разкриване на лични данни 

Асоциация „Прозрачност без граници“ като администратор на лични данни има 

право да разкрие обработваните лични данни само на следните категории лица: 

- физически лица, за които се отнасят данните;  

- лица, за които правото на достъп е законово установено; 

- лица, за които правото произтича по силата на договор. 

- за пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически 

лица; 

 

VII. Срок за съхранение на данните 

Документи, свързани с трудовоправни отношения, се определят със срок за 

запазване 50 години. Счетоводни регистри и финансови отчети, включително 

документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се 

определят със срок за запазване от 10 години след приключване на 

съответната програма.  

VIII. Права на субектите на лични данни 

Физическите лица, чиито лични данни се обработват имат следните права: 

- Право на информираност относно данните, които идентифицират 

администратора, целите на обработването на лични данни, получателите или 

категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, 

задължителния или доброволен характер на предоставянето на лични данни и 

последиците от отказ за предоставянето им. 

- Право на достъп до отнасящи се до физическите лица данни. В случаите когато 

при предоставяне правото на достъп на субекта на данни могат да се разкрият 

лични данни и за трето лице, администраторът е длъжен да предостави частичен 

достъп до тях, без да разкрива данни за третото лице. 

- Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни. 

- Право  на  заличаване  на  лични  данни,  обработването  на  които  не  отговаря  

на регламентираните изисквания или с отпаднало правно основание (изтекъл срок 

на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били 

събирани данните и др.), както и правото да се поиска да бъдат уведомени третите 

лица, на които са били разкрити личните данни на лицето, за всяко заличаване, 
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коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато 

това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. 

- Право на възражение пред администратора срещу обработването и/или 

разкриването на лични данни на субекта при наличие на законово основание за 

това.  

- -Право да бъде уведомено преди личните му данни да бъдат разкрити на трети 

лица при наличие на законово основание за това. 

- Право на защита  пред КЗЛД или по съдебен ред. 

 

IX. Упражняване на права  

Физическите лица упражняват правата си като подават писмено заявление до 

Асоциация „Прозрачност без граници“ съдържащо минимум следната 

информация: 

1. Име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице; 

2. Описание на искането; 

3. Предпочитана форма за предоставяне на информация; 

4. Подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция; 

Цялата процедура по упражняване на права на физическо лице във връзка с 

личните им данни е безплатна за лицето. 

С цел избягване на злоупотреби, при подаване на заявление от упълномощено 

лице, към заявлението се прилага нотариално заверено пълномощно.  

Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне на администратора по него 

е едномесечен, считано от деня на подаване на заявлението, и може да бъде удължен с 

още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.  

Асоциация „Прозрачност без граници“ изготвя писмен отговор и го съобщава на 

заявителя лично – срещу подпис или по поща/куриер с обратна разписка, като се вземе 

предвид предпочитаната от заявителя форма за предоставяне на информацията. 

Когато данните, предмет на заявлението, не съществуват, предоставянето им е 

забранено със закон или са налице други нормативни ограничения, на заявителя се 

отказва достъп до тях.  

В случай, че Асоциация „Прозрачност без граници“ не отговори на заявителя в 

предвидените срокове, заявителят има право да упражни правото си на защита пред 

компетентните органи.  
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