УТВЪРДИЛ:
АЛЕКСАНДЪР МАРИНЧЕВ - УПРАВИТЕЛ
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
/ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ/ НА БУЛАКВА СТАНДАРТ

Този документ указва процедурите на БУЛАКВА СТАНДАРТ (в качеството на
администратор на данни) по събиране, съхраняване, използване за различни цели,
евентуално разкриване и периодично заличаване на личните данни, получавани от
Дружеството в процеса на взаимодействие с неговите партньори, контрагенти, служители,
експерти и други заинтересовани страни, като посочва и отговорните за това лица.
БУЛАКВА СТАНДАРТ е еднолично дружество с ограничена отговорност, чийто
капитал е 100% собственост на Сдружение "Българска асоциация по водите – БАВ". Към
дружеството е създадено и функционира едно структурно звено, а именно Орган за
сертификация на строителни продукти "Знак за качество на БАВ" (ОССП). БУЛАКВА
СТАНДАРТ е с предмет на дейност: "Извършване на дейности по сертификация и контрол на
строителни продукти за влагане в строежи при изграждане на водоснабдителни и
канализационни системи и съоръжения, както и съоръжения, мрежи и елементи на
техническата инфраструктура в Р. България, както и други дейности, незабранени със закон,
като дейностите, за който е необходим лиценз и/или специални разрешения, ще бъдат
упражнявани след получаването им."
Дружеството е юридическо лице, с ЕИК 205122451 и със седалище и адрес на
управление: гр. София 1046, бул. "Христо Смирненски" №1, бл. УАСГ – София, сграда
Ректорат, стая 115.
Какво представлява тази Политика за поверителност
Тази Политика за поверителност обхваща обработката на лични данни, които
БУЛАКВА СТАНДАРТ събира от изброените по-горе заинтересовани страни, когато те
ползват нейните услуги, електронни страници или осъществяват контакт с Дружеството. Част
от тези данни могат да идентифицират съответните субекти като физическо лице и в този
смисъл са "Лични данни".
Политиката пояснява целите, за които се събират лични данни, правното основание за
това и пояснява ангажиментите на БУЛАКВА СТАНДАРТ в качеството на администратор по
силата на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните).
Основните процеси по събиране на информация от БУЛАКВА СТАНДАРТ,
предназначени за легитимните цели на Дружеството, са:
 Идентифициране на контрагенти и/или партньори по договори за присъщи на
Дружеството дейности и услуги
Когато за целите на сключваните от БУЛАКВА СТАНДАРТ договори се налага събиране
на лични данни от субекта на данните, същите се набират след дадено изрично съгласие,
ползват се единствено и само за целите на конкретния договор и се обработват/съхраняват по
1

силата на установените в Дружеството вътрешни правила.
Когато естеството на процеса предполага събиране на лични данни от трето лице, което
ги предоставя за целите на конкретната услуга, то въпросното лице предоставя на БУЛАКВА
СТАНДАРТ необходимите доказателства за изпълнението на изискванията на Регламент (ЕС)
2016/679.
 Изпълнение на нормативно установени задължения на БУЛАКВА СТАНДАРТ
Като всяко Дружество БУЛАКВА СТАНДАРТ предоставя личните данни на свои
служители – временни и/или постоянни, и външни наети за конкретни цели лица (например
членове на комисии, одитори, експерти) на определени институции, съгласно нормативно
вменените му задължения. Такива институции в случая са Изпълнителна агенция „Българска
служба за акредитация“ (ИА БСА) и Министерство на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ).
Отделно от това, БУЛАКВА СТАНДАРТ предоставя Отчет за дейността на дружеството
на членовете на Общото събрание и Управителния съвет на Сдружение БАВ и екземпляр от
ГФО на НАП.
 Функциониране и използване на електронната
администрирана от Дружеството

страница, поддържана и

БУЛАКВА СТАНДАРТ поддържа електронната страница – https://bulaqua-standart.com.
Когато партньори, контрагенти, служители, експерти и други заинтересовани страни
ползват тази страница, те може да изберат да предоставят лични данни във връзка с подаване
на заявление за сертификация на строителни продукти, заявление за кандидатстване за одитор/
експерт към Дружеството или други искания за предоставяне на информация.
Като всеки съвременен администратор на електронен сайт, БУЛАКВА СТАНДАРТ
използва "бисквитки" и други технологии, за да гарантира възможно най-доброто качество на
услугата. "Бисквитката" е малък файл с данни, чрез който администраторът на сайта разпознава
потребителите и проучва техните интереси. За целта се събират определени данни за
устройството на респондента - като например IP адреса на устройството, препращащия уебсайт,
кои страници посещава устройството и времето, през което устройството посещава уебсайта на
Дружеството. Потребителите могат да изберат да ограничат или блокират "бисквитките" по
някой от познатите начини. Известно е, че при това, може да нямат пълноценен достъп до
всички функции, налични на страницата.
 Участие на БУЛАКВА СТАНДАРТ в различни проекти
При участието на Дружеството в различни по формат и обхват проекти, включително
такива с международен характер, за целите на проекта обичайно се набират лични данни.
Обработката на вече наличните данни се извършва за целите на конкретния проект, а за
лицата, които не са част от екипа на БУЛАКВА СТАНДАРТ, съгласието се декларира при
сключваните със субектите договори.
 Комуникация на БУЛАКВА СТАНДАРТ с партньори и контрагенти чрез
електронна поща и други средства
За този процес - част от обичайната за всички съвременни дружества дейност,
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БУЛАКВА СТАНДАРТ ползва единствено и само предоставени от съответния субект данни
за контакт, като същите се съхраняват и заличават съобразно установените за всички лични
данни вътрешни правила.
Как се използват данните
БУЛАКВА СТАНДАРТ използва доброволно предоставените от различните субекти
данни за целите на осъществяваните от Дружеството дейности, неизчерпателно изброени подолу:
 За извършване на дейности по сертификация и контрол на строителни продукти;
 За комуникация по електронна поща или с други средства относно услугите,
организирани събития, новини от сектора и други, които са част от работния процес
и/или биха били от потенциален интерес;
 За да администрира своята електронна страница, конкретните събития, за целите на
вътрешната отчетност и законово вменените му отчетности към държавни и/или
професионални институции.
От съществено значение е правото на всеки субект да се откаже от която и да е форма на
комуникация и използване на неговите данни, съгласно раздел „Права за поверителност” подолу.
Споделяне и разкриване на данни на трети страни
БУЛАКВА СТАНДАРТ не споделя събраните за целите на своята легитимна дейност
данни с други организации, освен когато е налице законово задължение за това, което се
изпълнява по надлежния, законно установен ред.
Защитени ли са личните данни?
Когато се налага да съхранява Лични данни, БУЛАКВА СТАНДАРТ гарантира тяхната
защита, запазването на поверителност и навременното им заличаване.
Дружеството използва подходящи технически, организационни и административни мерки
за защита на личните данни срещу тяхното случайно или умишлено унищожаване, загуба,
промяна, неразрешено разкриване, използване или достъп, в съответствие с всички приложими
закони. За целта се прилагат принципите на специално разработената вътрешна Процедура по
управление на документи и записи (Р 8.2).
Обработваните лични данни са структурирани в следните регистри:
-

Регистър „Членове на комисия по безпристрастност”;

-

Регистър „Членове на изпълнителна комисия „Знак за качество на БАВ”;

-

Регистър „Персонал на ОССП”;

-

Регистър „Външни изпълнители”;

-

Счетоводни регистри и база данни.

Всички служители на БУЛАКВА СТАНДАРТ са отговорни за гарантирането на
сигурността при съхранението на данните, които обработват, както и за това, че данните се
съхраняват сигурно и не се разкриват при каквито и да било обстоятелства на трети лица.
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С цел осигуряване на достатъчна защита на обработваните лични данни, Дружеството
използва и допълнителни технически мерки (защита от вируси, защитна стена, опция за
криптиране/ шифроване).
БУЛАКВА СТАНДАРТ предприема действия за възстановяване на лични данни след
физически или технически инцидент. С оглед изпълнение на тези задължения, Дружеството
осигурява необходимите технически средства (сървъри, компютърна мрежа, облачно
пространство).
Права за поверителност
Партньорите, контрагентите, служителите, експертите и другите заинтересовани страни
(или „субектите” по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679) имат определени права във връзка с
обработката на личните им данни:
o достъп до личните си данни;
o коригиране на личните си данни;
o изтриване на личните си данни;
o ограничения върху обработката на личните си данни;
o възражение срещу обработката на личните си данни;
o прехвърляне на личните си данни;
o подаване на жалба до надзорния орган.
За да упражни тези свои права, субектът следва изрично да ги декларира пред
Администратора (в случая - БУЛАКВА СТАНДАРТ) по някой от установените канали за
комуникация с него.
Най-често това е вече познатият електронен адрес на Дружеството – https://bulaquastandart.com.
Свързани интернет страници
В определени случаи, БУЛАКВА СТАНДАРТ може да публикува хипервръзки към други
сайтове на своята интернет страница за удобство на потребителите.
Тази Политика не се отнася за практиките за защита на личните данни на такива свързани
интернет страници, респективно техните администратори. В такива случаи, препоръчително е
потребителите да се запознаят с декларацията за поверителност на всеки свързан сайт, който
посещават.
Актуализиране на Политиката за поверителност
БУЛАКВА СТАНДАРТ непрекъснато подобрява средствата за комуникация със
заинтересованите страни и своите партньори и контрагенти , както и качеството на
предлаганите от Дружеството услуги и това може да наложи промени в Политиката за
поверителност.
В такива случаи, БУЛАКВА СТАНДАРТ ще публикува съобщение на електронната си
страница и/или изпрати нарочна електронна поща на наличните в регистрите на Дружеството
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адреси.
При въпроси относно тази политика
При въпроси и /или уточнения относно Политиката за поверителност на БУЛАКВА
СТАНДАРТ, може да изпратите подробно съобщение на office@bulaqua-standart.com и
представител на Дружеството ще отговори своевременно и ще се опита да разреши
поставените проблеми.
Субектите на лични данни могат да се запознаят с настоящата Политика в
администрацията на БУЛАКВА СТАНДАРТ, находяща се в гр. София 1046, бул. "Христо
Смирненски" №1, бл. УАСГ – София, сграда Ректорат, стая 115, както и на сайта на
Дружеството - https://bulaqua-standart.com.
Настоящата Политика за поверителност на БУЛАКВА СТАНДАРТ влиза в сила от
30.09.2019г.
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