Информация за обработване при събиране на лични данни
Информация за обработване на лични данни, предоставяна при събиране на лични данни от субекта
на данни в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. раздел 2, член 13.
Организация: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Адрес: ул. „Леге" № 2-4. Имейл за контакт: office@sme.government.bg. Телефон за контакт: 00 359 2 940 7940. Уебсайт:
https://www.sme.government.bg..

Информация за обработване при събиране на лични данни
 Идентификация на Администратор на лични данни
Име:
Адрес:
Град/Село:
Пощенски код:

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия -ИАНМСП
ул. „Леге" № 2-4
София
1000

Държава:
Телефон:
e-mail:
Уебсайт:

България
00 359 2 940 7940
office@sme.government.bg
https://www.sme.government.bg

Телефон:
e-mail:

00 359 2 940 7944
dpo@sme.government.bg

Координати за връзка с Длъжностно Лице по Защита на Данните
Съгласно член 13, параграф 1, буква б) на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г.
Адрес:
ул. „Леге" № 2-4
Град/Село:
София, 1000

 Цел и правно основание за обработката на личните данни
*Вярното се отбелязва от организатора
Цел на обработването
Лични данни
Правно основание
Три имена, ЕГН, документ за самоличност (копие в случай, че се
изисква), длъжност, месторабота, електронна поща, телефонен номер,
 Съгласие от участника за обработка на лични данни във връзка с
Участие в национална или
снимка (ако е необходима за пропуск и/ или паспорт), информация
участие в панаир, съгласно член 6, параграф 1, буква а) на
международна изложба,
съгласно формуляр за издаване на виза за държавата в която се
Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г.
панаир и конференция
организира изложбата/панаира/конференцията, Анкетна и
информационна карта, подпис
 Съгласие от участника за обработка на лични данни във връзка с
Две имена, електронна поща, телефон, фирма, позиция, подпис
участие в организирано обучение, съгласно член 6, параграф 1,
Участие в обучения
буква а) на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г.
Три имена, ЕГН, документ за самоличност (копие в случай, че се
 Съгласие от участника за обработка на лични данни във връзка с
изисква), електронна поща, телефонен номер, снимка, месторабота,
Участие в бизнес
участие в бизнес делегация, съгласно член 6, параграф 1, буква а)
позиция, информация съгласно формуляр за издаване на виза за
делегации
на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г.
държавата, в която се организира делегацията
Три имена, ЕГН, документ за самоличност (копие в случай, че се
 Съгласие от участника за обработка на лични данни във връзка с
изисква), електронна поща, телефонен номер, снимка, месторабота,
участие в търговска мисия, съгласно член 6, параграф 1, буква а)
Участие в търговски мисии
позиция, информация съгласно формуляр за издаване на виза за
на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г.
държавата в която се организира търговската мисия
 Съгласие за предоставяне на лични данни във връзка с участие в
Участие в бизнес форуми,
Две имена, телефонен номер, електронна поща, месторабота, подпис,
бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни
конференции, контактни борси
снимка (фото заснемане на конкретното събитие)
срещи в страната съгласно Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27
и двустранни срещи в страната
април 2016 г.

 Информация относно получателите или категориите получатели на личните данни:
Съгласно член 13, параграф 1, буква д) на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г.
*Вярното се отбелязва от организатора
Лични данни
Получатели/категории получатели
За всяка една от целите:

Три имена, ЕГН, документ за самоличност (копие в случай, че
се изисква), длъжност, месторабота, електронна поща,
телефонен номер, снимка (ако е необходима за пропуск и/
или паспорт), информация съгласно формуляр за издаване
на виза за държавата в която се организира панаира (вкл.
копие от документ за самоличност), Анкетна и
информационна карта, подпис

Личните Ви данни могат да бъдат предоставени извън организацията на всяка една от законово определените
държавни административни структури и органи на изпълнителната власт, информация за които можете да
получите на: http://iisda.government.bg/ras/adm_structures
Участие в национална или международна изложба, панаир и конференция

Чуждестранна партньорска организация на ИАНМСП за съответната държава, в която се организира
събитието

Законово определени чуждестранни административни структури

Международна изложба/панаир/конференция

Обслужващ авиопревозвач

Обслужващ туроператор

Хотел
Участие в обучения

Две имена, електронна поща, телефон, фирма, позиция,
подпис

Три имена, ЕГН, документ за самоличност (копие в случай, че
се изисква), електронна поща, телефонен номер, снимка,
месторабота, позиция, информация съгласно формуляр за
издаване на виза за държавата, в която се организира
делегацията

Три имена, ЕГН, документ за самоличност (копие в случай, че
се изисква), електронна поща, телефонен номер, снимка,
месторабота, позиция, информация съгласно формуляр за
издаване на виза за държавата в която се организира
търговската мисия

Участие в бизнес делегации

Чуждестранна партньорска организация на ИАНМСП за съответната държава, в която се организира
събитието

Законово определени чуждестранни административни структури

Протокол на възложителя на делегацията

Обслужващ авиопревозвач

Обслужващ туроператор

Хотел
Участие в търговски мисии

Чуждестранна партньорска организация на ИАНМСП за съответната държава, в която се организира
събитието

Законово определени чуждестранни административни структури

Международно изложение, в случай на посещение

Обслужващ авиопревозвач

Обслужващ туроператор

Хотел
Участие в бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи в страната

Две имена, телефонен номер, електронна поща,
месторабота, подпис, снимка (фото заснемане на
конкретното събитие)

Чуждестранна партньорска организация на ИАНМСП за съответната държава, с която е организирано
събитието

Предаване на лични данни на трета страна или международна организация извън ЕС
Съгласно член 13, параграф 1, буква е)
Цел на обработката за която се налага предаване на лични
данни:

Участие в национална или международна изложба, панаир и конференция
Участие в бизнес делегации
Участие в търговски мисии
Участие в бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи в страната
Държава
Основание за предаване
Информация за предоставяните гаранции

Лични данни

Получател

Три имена
Две имена
ЕГН
длъжност
месторабота
електронна поща
телефонен номер
снимка
информация
съгласно формуляр за
издаване на виза
Данни от
документ за
самоличност
Копие на
документ за
самоличност
Анкетна и
информационна
карта
подпис

Чуждестранна партньорска
организация на ИАНМСП
Международна
изложба/панаир/конференция
Обслужващ авиопревозвач
Обслужващ туроператор
Хотел

Дубай, ОАЕ

Законово определени
чуждестранни административни
структури

Съгласно член 45
“Предаване на данни въз
основа на решение относно
адекватното ниво на защита”
Съгласно Член 46
“Предаване на данни с
подходящи гаранции”
Съгласно член 49,
параграф 1 „Дерогации в
особени случаи" параграф 1:
Съгласие за предаване на
данни;
Предаването е
необходимо за изпълнението
на договор или за
изпълнението на пред
договорни мерки, по искане
на субекта на данните;
Предаването е
необходимо за сключването
или изпълнението на договор,
сключен в интерес на субекта
на данните между ИАНМСП и
друго физическо или
юридическо лице;

Без разрешение на КЗЛД, въз основа на:
Инструмент със задължителен характер и с
изпълнителна сила между публичните органи или
структури;
Задължителни фирмени правила в съответствие
с член 47 на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април
2016 г.;
Одобрени стандартни клаузи за защита на
данните, приети от КЗЛД, Комисията или друг
компетентен орган.
Наличието на одобрен кодекс за поведение
съгласно член 40 от Регламент (ЕС) № 2016/679 от
27 април 2016 г., заедно със задължителни
ангажименти с изпълнителна сила на получателите
на личните данни да прилагат подходящите
гаранции, включително по отношение на правата
на субектите;
Наличието на одобрен механизъм за
сертифициране съгласно член 42 от Регламент (ЕС)
№ 2016/679 от 27 април 2016 г., заедно със
задължителни и изпълними ангажименти на
получателите на личните данни в третата държава
да прилагат подходящите гаранции, включително
по отношение на правата на субектите на данни.
С разрешение на КЗЛД и следните гаранции:
договорни клаузи между ИАНМСП и
получателите на личните данни в третата държава
наличието на разпоредби, които включват в
административните договорености, действителни и
приложими права на субектите на данни.

Срок за съхранение:
Съгласно член 13, параграф 2, буква а) на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г.
До 5 г след участие в проекти с Европейско финансиране и до 10 г. с Национално финансиране

Информация за правата Ви свързани с обработката на лични данни:
Съгласно член 13, параграф 2, буква б)
Право
Основание
Право на достъп
член 15
Право на коригиране
член 16
Право на изтриване
член 17
Право на ограничаване на
член 18
обработването
Задължение за
член 19
уведомяване
Право на възражение
член 21

Право на отказ от
автоматизирана
обработка,
Право на преносимост
Право на жалба и
ефективна съдебна защита
Право на обезщетение

член 22

член 20
член 77, 78 и
79
член 82.

Описание на правото
Право на потвърждение за обработка и достъп до Вашите лични данни.
Да коригирате неточни или непълни лични данни.
Да поискате изтриване на Вашите лични данни.
Да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.
Да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие свързани с коригиране, изтриване или ограничаване на
обработването.
Да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни:
за изпълнението на задача от обществен интерес или на база на официални правомощия, или за целите на легитимните
интереси включително профилиране.
Обработване за целите на директния маркетинг
Обработване за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели.
Имате право да откажете да бъдете обект на решение, основаващо се единствено само на автоматизирано обработване
включително профилиране, което поражда правни последствия за вас или ви касае значително.
Имате право да получите личните данни.
Имате право да подадете жалба до Комисията по Защита на личните Данни при нарушения на Регламент (ЕС) № 2016/679 от
27 април 2016 г. и право на ефективна защита срещу КЗЛД, администратор или обработващ на Вашите лични данни.
Имате право на обезщетение за материални или нематериални вреди претърпени в следствие на нарушение на Регламент
(ЕС) № 2016/679.

Как да упражните правата си
На място: ул. „Леге" № 2-4, гр. София, 1000 и в интернет на https://www.sme.government.bg или на ел, поща: dpo@sme.government.bg

Право на жалба до надзорен орган
Съгласно член 13, параграф 2, буква г)
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни извършвана от нас или относно начина, по който сме разгледали ваша жалба или имате
оплакване относно правата Ви съгласно Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. имате право да го направите до длъжностното лице за защита на данните:
dpo@sme.government.bg, тел. 00 359 2 940 7944, гр. София ул. „Леге" № 2-4 или съответно до Комисията за Защита на Личните Данни (КЗЛД), гр. София 1592, бул. „Проф.
Цветан Лазаров" № 2, https://cpdp.bg/

Информация относно предоставянето на личните данни
Съгласно член 13, параграф 2, буква д)
*Вярното се отбелязва от организатора
Цел на обработката за която се налага предаване на лични данни:

Участие в обучения
Участие в национална или международна изложба, панаир и конференция
Участие в бизнес делегации

Участие в търговски мисии
Участие в бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи в страната
Три имена

Да

Невъзможност за участие и/или сключване на договор

Две имена

Да

Невъзможност за участие и/или сключване на договор

ЕГН

Да

Невъзможност за участие и/или сключване на договор

длъжност

Да

Невъзможност за участие и/или сключване на договор

месторабота

Да

Невъзможност за участие и/или сключване на договор

електронна поща

Да

Невъзможност за участие и/или сключване на договор

телефонен номер

Да

Невъзможност за участие и/или сключване на договор

снимка

Да

информация съгласно формуляр за издаване на виза

Да

Невъзможност за участие и/или сключване на договор
В случай че участника откаже да предостави информация съгласно
формуляр за издаване на виза за държавата, в която се организира
събитието, е задължително да предостави валидна виза

Данни от документ за самоличност

Да

Невъзможност за участие и/или сключване на договор

Копие на документ за самоличност

Да

Невъзможност за участие и/или сключване на договор

Анкетна и информационна карта

Да

Невъзможност за участие и/или сключване на договор

подпис

Да

Невъзможност за участие и/или сключване на договор

Идентификация на субект на лични данни
 Субект на личните данни

Име:

Презиме:

Фамилия:

 Идентификация на Администратор на лични данни
Име:
Адрес:
Град/Село:
Пощенски код:

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
ул. „Леге" № 2-4
София
1000

Държава:
Телефон:
e-mail:
Уебсайт:

България
00 359 2 940 7940
office@sme.government.bg
https://www.sme.government.bg

Съгласието е необходимо за участие в организираното събитие

Съгласие за обработване на лични данни
С подписа си на настоящия документ декларирам съгласието си за обработка на личните ми данни в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) и
предоставената ми „Информация за обработка на лични данни" съгласно раздел 2, член 13 от Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. Наясно съм, че имам
право по всяко време да го оттегля по начина описан по долу, без това да наруши законосъобразността на извършеното до момента на оттеглянето ми
обработване.
Подпис:
Дата:
Съгласието е необходимо за участие в организираното събитие и/или предоставяте специални категории лични данни разкриващи расов или етничес ки
произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни
за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация съгласно член 9, параграф 1

Съгласие за обработване на специални категории лични данни
С подписа си на настоящия документ декларирам съгласието си за обработка на мои специални категории лични данни в съответствие с член 9,
параграф 2, буква а) и предоставената ми „Информация за обработка на лични данни" съгласно раздел 2, член 13 от Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016
г. Наясно съм, че имам право по всяко време да го оттегля, без това да наруши законосъобразността на извършеното до момента на оттеглянето ми обработване.
Подпис:
Дата:
Съгласието е необходимо за участие в организираното събитие тъй като липсва решение относно адекватното ниво на защита съгласно член 45 , параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. или на подходящи гаранции съгласно член 46 от Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г.

Съгласие за предаване на лични данни
С подписа си на настоящия документ декларирам съгласието си за предаване на мои лични данни в съответствие с член 49, параграф 1, буква а) и съм
информиран за свързаните с предаването възможни рискове поради липсата на решение относно адекватното ниво на защита и на подходящи гаранции. Наясно
съм, че имам право по всяко време да го оттегля, без това да наруши законосъобразността на извършеното до момента на оттеглянето ми обработване.
Подпис:
Дата:
Съгласието е необходимо за участие в организираното събитие и/или предоставяте лични данни, свързани с присъди и нарушения

Съгласие за обработване на лични данни, свързани с присъди и нарушения
С подписа си на настоящия документ декларирам съгласието си за обработка на личните ми данни свързани с присъди и нарушения в съответствие с
член 10 параграф 1 и предоставената ми „Информация за обработка на лични данни" съгласно Раздел 2, член 13 с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г.
Наясно съм, че имам право по всяко време да го оттегля, без това да наруши законосъобразността на извършеното до момента на оттеглянето ми обработване.
Подпис:
Дата:
Съгласието е необходимо за участие в организираното събитие и/или в случай, че предоставяте лични данни на дете.

Съгласие за обработване на лични данни на дете
С подписа си на настоящия документ декларирам съгласието си за обработка на личните данни на моето дете (посочено в т. 1) в съответствие с член 8,
параграф 1 и предоставената ми „Информация за обработка на лични данни" съгласно Раздел 2, член 13 от Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. Наясно
съм, че имам право по всяко време да го оттегля, без това да наруши законосъобразността на извършеното до момента на оттеглянето ми обработване.
Подпис:
Дата:
Съгласието е необходимо за участие в организираното събитие

Съгласие за обработване на лични данни за целите на директния маркетинг
С подписа си на настоящия документ декларирам съгласието си за обработка на личните ми данни за целите на директния маркетинг в съответствие с
член 6, параграф 1, буква а). Наясно съм, че имам право по всяко време да го оттегля, без това да наруши законосъобразността на извършеното до момента на
оттеглянето ми обработване.
Подпис:
Дата:

 Право да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни:
(Лични данни, обработвани въз основа на съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а)
Право:
В качеството си на субект на лични данни, които обработваме имате право по всяко време да оттеглите съгласието, което сте ни предоставили
за обработка. Важно е знаете, че оттеглянето на съгласието Ви не засяга законосъобразността на обработката на вашите лични данни, която
сме извършили до момента на получаване на искане за оттегляне на съгласие. В случай, че решите можете да го направите по следните
начини:

Уведомление за правото на възражение срещу обработката на лични данни
С настоящото уведомление и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г., Раздел 4, член 21,
параграф 4, Ви уведомяваме, че по всяко време имате право да възразите срещу обработване на Вашите лични данни, за изпълнение на задача от
обществен интерес, извършвано на база на официални правомощия, за целите на легитимните интереси на ИАНМСП или на трета страна, за целите
на директния маркетинг или за научни, исторически или статистически цели; чл. (21, параграф 6);
В случай че предоставяте лични данни на други лица, за които предоставянето на информацията „Информация за обработка на лични данни" съгласно Раздел
2, член 14 параграф 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. от страна на ИАНМСП може да се окаже невъзможно или да изисква несъразмерно
големи усилия е необходимо да се попълни следната декларация:

Декларация
В качеството си на администратор на лични данни и/или упълномощено лице се задължавам да уведомя всички лица субекти на лични данни,
данните на които са предоставени на ИАНМСП във връзка с конкретната цел, относно планираната обработка на личните им данни в съответствие с
предоставената ми „Информация за обработка на лични данни" съгласно Раздел 2, член 13 от Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г..
Подпис:
Дата:
☐Упълномощено лице ☐Администратор на личните данни

