
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ  

За фондация „За храната“ неприкосновеността и сигурността на вашите лични данни е от голямо 

значение. Това уведомление обяснява какво прави фондацията с вашите данни, как ги съхранява и 

какви са вашите права във връзка с тях.  

Информацията по-долу се отнася до вас, ако вие (като родител, настойник или попечител) или вашето 

дете участва/те в нагледен урок свързан с инициативата Food Revolution Bulgaria, който ще се проведе 

в периода 18-19 май 2018 г. („Инициативата“) 

Кой обработва данните? 

Фондация „За храната“ с ЕИК: 177178582 и със седалище и адрес на управление в гр. София 1612, 

район р-н Красно село, ул. Царево село No 11А, ет. 5, ап. 19, имейл за контакт: 

aboutfoodfoundation@gmail.com („Фондацията“). 

Чии данни обработваме? 

Във връзка с инициативата обработваме данни за: 

 Деца, участници в или присъстващи на Инициативата; 

 Родители на децата, участници в инициативата; 

Какви данни използваме? 

 Идентификационни данни: име и възраст на вашето дете и вашите имена и 

качество (родител, настойник, пълномощник); 

 Друга информация, която ни предоставяте, като вашите отзиви или вашето 

мнение за Инициативата, нейната организация и провеждане; 

 Видеозаписи или фотографии от събитията във връзка с провеждане на 

Инициативата; 

Посочените групи лични данни Фондацията събира лично от вас, чрез писменото съгласие за участие. 

За какво използваме данните? 

 За да получим валидно съгласие за участие. Данните ни позволяват да проверим: 

 дали участието на вашето дете ще изисква само вашето съгласие (ако е 

малолетно) или неговото и вашето (ако е непълнолетно;) и 

 дали качеството ви (настойник или попечител) или роднинската ви връзка 

(родител) ви позволява да дадете валидно съгласие, да вземете решение и да осигурите 

необходимата грижа за детето във връзка с участието му и контакта с хранителни 

продукти; 

 Да организираме и проведем Инициативата и конкретните мероприятия като осигурим 

дарители, спонсори, продукти, рецепти, инструктори и оборудване подходящи за конкретната 

възрастова група; 

 За статистически и  научни цели; 

 За да разберем повече за вашите причини да подкрепяте Инициативата, начина по който я 

подкрепяте и така да подобрим организацията и провеждането на следващата ни инициатива; 

 За да отговорим на евентуалните ви въпроси и да разрешим евентуалните проблеми, които 

бихте могли да имате; 

 За популяризиране на здравословното, балансирано и разнообразно хранене и каузата на 

Фондацията; 

 За да илюстрираме дейността на фондацията, когато отчет за извършваните дейности се 



изисква от спонсорите на Инициативата или лицата, подкрепящи нашата кауза; 

Фондацията обработва личните ви данни, защото: 

 Обработването е необходимо за целите на законните интереси на Фондацията 

Законните интереси, които Фондацията идентифицира са свързани с: (i) сигурност и стройна 

организация при подготовка и провеждане на Инициативата; (ii) реализиране на интересите и 

защита на правата на Фондацията във връзка с нейните цели и мисия; и (iii) безпрепятствено 

управление на документацията и отношения с лицата, с които Фондацията влиза в контакт. 

Посочените интереси са признати като легитимни, защото Фондацията е установила, че с 

оглед обема и вида на данните и конкретните цели на обработване, използването на лични 

данни би било законосъобразно; 

 Обработването е необходимо за спазването на законови задължения на Фондацията. Например 

в случаите когато е необходимо съгласие, законът определя, че за малолетно дете, такова 

съгласие се дава от неговия родител, настойник или попечител. Така, за да получи валидно 

съгласие, Фондацията трябва да събира определени данни. Например за да установи възрастта 

на детето (за да определи приложимите към съгласието правила) и роднинската или друга 

връзка. 

Как се съхраняват и обработват личните данни 

Данните, свързани със съгласията се съхраняват на хартия. Достъп до личните данни имат само тези 

доброволци и учредители на Фондацията, които имат нужда от такъв достъп за постигане на 

гореописаните цели или за които законът изисква това. Тези лица включват доброволците, които 

събират вашите съгласия и ви предоставят необходимите уведомления. Те съхраняват документите на 

хартия до приключване на Инициативата. В разумен срок след това документите на хартия се 

предават на учредител на Фондацията, оправомощен за тази цел.  

Видеозаписите и фотографиите, свързани със събитията и Инициативата се съхраняват и в електронна 

форма. Те се заснемат предимно на публични и обществени места. Не е задължително този вид данни 

да представляват лични данни, тъй като макар и да съдържат образите на физически лица, Фондацията 

посочва като описание на събитието само датата и мястото на провеждане, а не идентифицира 

физически лица с тяхното име или по друг начин. Така, макар и вашият образ да присъства на снимка 

или клип, вие няма да може да бъдете идентифициран от някого, освен ако той не ви познава по друг 

начин или по друга причина (например вашите близки биха ви разпознали на снимка, независимо, че 

не посочваме вашето име). 

Фондацията е неправителствена и благотворителна организация с конкретна мисия и цел, която се 

финансира от дарения, спонсорство и чрез подкрепата на съмишленици. За това тя има легитимен 

интерес да заснема събитието, за да популяризира каузата си и за да я сподели с партньори, спонсори 

и съмишленици, които са я подкрепили. Ако не желаете да бъдете заснеман/а, моля предупредете 

фотографа/оператора на място. Ако забележите, че сте заснет, имате право да възразите (на място, 

съобщавайки на фотографа/оператора или като ни изпратите съобщение на посочените по-долу 

координати за контакт). 

Обработването на Лични данни може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, 

съхранение, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, публикуване на уебсайт 

или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, 

изтриване или унищожаване. Фондацията използва повечето от тези форми на обработване на личните 

данни. 

Колко време съхраняваме личните данни? 



Фондацията съхранява хартиената форма на съгласието или декларацията ви за срок от 1 година, след 

което я унищожава, освен ако няма правно основание за допълнителна обработка, като например 

правен спор.  

Фотографиите и видеоклиповете ще съхраняваме докато Фондацията извършва дейност. Поради 

ограниченото пространство не всички снимки/клипове ще бъдат постоянно достъпни на нашия сайт – 

тези които не се ползват в момента ще се съхраняват в архив. 

С кого споделяме личните данни? 

Фондацията не споделя личните данни свързани със съгласията с трети лица, освен ако разкриването 

им не е предвидено в закон (например при проверка от оправомощена институция или регулатор); 

Фотографиите и видео кадрите от събитието може да предоставим на следните лица, в качеството им 

на спонсори, партньори или лица подпомогнали каузата: 

1. „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 130007884, адрес гр.София, бул. „България“ № 55 

2. Други партньори, спонсори или дарители на инициативата: Крина ЕООД, Биониа ЕООД, Hyusnie 

Kyashif Foundation, Kyashif, So Fresh-so gut, biotiful, Know how to cook, училище Френе, Детска кухня 

Ам-ам, All inclusive restaurant, Фермерски пазар, Smart organic, cafe Parallel 43, Amuse bouche, пекарна 

Хатори, Белун, детска кухня Vip бебе, Inspired Fit Strong, No sugar, Вкусотерия, Fit sweets by Lori, 

Маги Пашова, Yummy Cooking Miele, Healthy with Deni, Деца на природата, Framar, Хинап, Amara, 

Struma Fruit, Veggiebox, Улицата на готвачите, издателство Клевър бук, БГ Агро Лимец, Gabriela 

Tsulin, Жива храна, Сладур, Малък град, Gush, Fusion Academy, Детски център Слънце, Здравето има 

значение и други. 

Не предоставяме данните в трети страни извън ЕС. 

Възможно ли е допълнително разкриване на данни? 

Личните данни могат да бъдат разкрити, за да се защитят Ваши жизненоважни интереси, легитимни 

интереси на Фондацията (освен ако пред тези интереси следва да се предпочетат Вашите правата и 

законни интересите) или когато, по преценка на Фондацията това е необходимо, за да може тя да 

спази приложимото право или да изпълни своите задължения по закон или да отговори на искания или 

въпроси от компетентни надзорни органи.  

Защитени ли са вашите данни? 

Фондацията осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на 

Личните данни срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване и/или срещу тяхното 

инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки 

имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на данните. Фондацията прави 

преоценка на мерките регулярно с цел постигане на постоянна сигурност на личните данни.    

Какви са вашите права и как може да управлявате данните си? 

Право на достъп: Имате право да получите потвърждение от Фондацията дали обработва 

личните ви данни и ако това е така имате право на достъп до тях, право да 

получите безплатно копие от данните (с изключение на случаи на 

прекомерни и повтарящи се запитвания), както и правото да ви бъде 

предоставено описание на основните характеристики, свързани с 

обработването на личните данни. 

Право на 

коригиране: 

Имате право да коригирате или да поискате от Фондацията да коригира, без 

ненужно забавяне, неточни, непълни или остарели лични данни. 



Право на изтриване  В определени случаи може да поискате от Фондацията да изтрие вашите 

лични данни без ненужно забавяне. Например когато:  

(i) вече не са необходими за целите, за които са били събрани или 

обработвани; 

(ii) ако възразите срещу обработването;  

(iii) ако данните са обработвани незаконосъобразно; или 

(iv) трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по 

правото на ЕС, правото на България или на друга държава. 

Законът предвижда случаи, в които Фондацията може да откаже да изтрие 

личните ви данни. 

Право на 

ограничаване на 

обработването: 

Може да поискате Фондацията да ограничи обработването в следните 

случаи: 

(i) Когато оспорвате точността на личните данни (ограничението е за 

определен срок, който позволява да се провери точността на данните); 

(ii) Когато обработването е неправомерно, но не желаете да бъдат изтрити, а 

само ограничени;  

(iii) Когато Фондацията не се нуждае повече от данни за целите на 

обработването, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или 

защита на правни претенции; 

(iv) Когато възразите срещу обработването и очаквате Фондацията да 

провери дали законните основания за обработването имат преимущество 

пред вашите интересите.   

Право на 

възражение: 

Имате право по всяко време  на основания, свързани с вашата конкретна 

ситуация, да възразите срещу обработване на вашите данни.  Това право 

може да се упражни само за ваши лични данни обработвани на основание 

законните интереси на Фондацията.  Ако възражението е основателно, 

Фондацията ще прекрати обработването, освен ако покаже, че съществуват 

убедителни законови основания за  обработването, които имат предимство 

пред Вашите интереси.  

Право на 

преносимост на 

данните: 

Имате право да получите личните си данни в структуриран, широко 

използван и пригоден за машинно четене формат, за да бъдат прехвърлени 

на друг администратор. 

Право на жалба: Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, 

компетентният държавен орган в тази сфера. 

Право да не бъдете 

обект на 

профилиране 

Имате право да не бъдете обект на решение, което се базира единствено на 

обработване с автоматични средства. 

Право на 

обезщетение за 

вреди 

В случай на нарушение на нормативните актове за защита на данните, имате 

право на обезщетение за причинените вреди. 

 

 

Може да упражните правата си с писмено съобщение до Фондацията. 



Как и кога може да възразите срещу обработването? 

Може да възразите в писмена форма, с писмо или имейл до Фондацията, по всяко време на основания, 

свързани с вашия конкретен случай или положение. 

Имате въпроси или възражения? 

Ако искате да упражните правата си или имате въпроси или оплаквания по това уведомление,  може 

да се обърнете към фондация „За храната“, на следния е-мейл: aboutfoodfoundation@gmail.com. 

Какво става в случай на промяна? 

В случай на съществена промяна в начина, по който Фондацията обработва личните данни и/или във 

видовете лични данни, които обработва за Инициативата, и/или в който и да е друг аспект на предмета 

на това уведомление, Фондацията ще уведоми за съответната промяна веднага, като актуализира 

текста на това уведомление, публикуван на сайта си. 

 


