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УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

Настоящото Уведомление за поверително третиране на лични данни определя как 

Сдружение “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БОКС” (“БФБ”) използва и защитава 

всяка информация, предоставена от Вас. Ние уважаваме поверителността на 

Вашите лични данни и се задължаваме да ги защитаваме. Настоящото Уведомление 

за поверително третиране на лични данни пояснява как се събират и обработват 

Вашите лични данни, както и какви са Вашите права като субект на данните. 

 

Данни за контакт с БФБ: 

Държава: Република България 

Адрес: град София, бул."Васил Левски" № 75 

Телефон: +359 2 9300 596 

Ел. поща: infobgboxing@gmail.com  

Интернет страница: www.bgboxing.org 

 

Целите, за които обработваме Вашите лични данни са: 

• организирането на регионални и държавни първенства на страната по бокс;  

•  излъчване на шампиони в отделните възрастови групи;  

•  удостояването със звания спортисти, треньори и спортни деятели;  

•  създаването условия за повишаване спортно-техническото ниво на състезателите и за 

тяхната най-пълноценна изява;  

•  селектиране и организиране подготовката на националните отбори, които представляват 

Република България на международни спортни състезания и форуми;  

•  подготвяне на специализирани технически и административни кадри;  

•  санкциониране на спортисти и длъжностни лица, допуснали използване на забранени 

субстанции или нарушаващи действащите правилници, нормативни документи, Наредби и 

Правилници;  

•  осъществяване на спортно правосъдие и спортен арбитраж;  

•  предоставяне, прекратяване и отнемане на състезателните права;  

•  упражняване правата за реклама, за телевизионно- и радиоразпространение на спортни 

състезания, организирани от БФБ;  

•  осъществяване на подготовка и участие в състезания от държавния и международния 

спортен календар;  
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•  обучения и провеждане на изпити за задаване на съответните квалификация и права на 

съдии, секретари и статистици;  

•  създаване и управление на професионални групи;  

•  картотекиране на боксьори аматьори и професионалните боксьори;  

•  провеждането на научни или исторически изследвания и за статистически цел. 

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

В качеството си на лицензирана спортна федерация при гореизброените цели личните 

данни се обработват на основание упражняването на официални правомощия, които са 

предоставени на администратора със Закона за физическото възпитание и спорта и 

Правилника по прилагането му. (чл. 6, параграф 1, б.“д“ от Общия регламент) 

Сдружението, обработва специални категории лични данни на спортисти и състезатели - 

данни за здравословното състояние, когато е необходимо за конкретни цели на основание 

свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на лицето, дадено в 

писмена или електронна форма (чл. 6, параграф 1, б.“а“ от Общия регламент). 

 

Следните организации/лица могат да получат личните Ви данни:  

Получатели на лични данни са физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция 

или друга структура, пред която се разкриват личните данни. Такива могат да бъдат: 

• Самите субекти на данни 

• Спортни клубове – членове на Федерацията; 

• Служители на БФБ; 

• Обработващи данни от името на БФБ; 

• Контрагенти и изпълнители на обществени поръчки; 

• Антидопингов център; 

• Публични институции и сходни органи; 

• Правоохранителни органи; 

Период и начин на съхраняване на данните 

Лични данни се съхраняват само толкова дълго, колкото се изисква от нас: 

• за периода на съществуване на федерацията, доколкото данните имат научна, 

историческа или статистическа стойност; 

• за да спазим нормативната уредба и изисквания, включително за периода, изискван 

от данъчни органи; 
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• във връзка с възможен иск или защита в съд. 

Записите с личните Ви данни се третират с най-голяма сигурност, за която гарантираме. 

Предаване на данни на трета държава или на международна организация 

БФБ не предава Вашите данни към трета държава или на международна организация. 

 

ВАШИТЕ ПРАВА като субект на личните данни са следните: 

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според 

терминологията на закона - субект на данните) имате следните права: 

• да поискате копие от Вашите лични данни и  право на достъп по всяко време до тях; 

• да поискате от БФБ личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг 

администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете 

възпрепятствани от наша страна; 

• да поискате от БФБ да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, 

както и данните, които не са вече актуални; 

• да поискате от БФБ личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при 

наличието на някое от следните основания:  

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

o когато сте оттеглили своето съгласие;  

o когато сте възразили срещу обработването,  

o когато обработването е незаконосъобразно;  

o когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно 

задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се 

прилага спрямо нас като администратор на лични данни;  

o когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на 

информационното общество. 

           Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:  

o при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на 

информация;  

o за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на 

задача от обществен интерес; 

o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;  
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o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически 

изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност 

заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането 

на целите на това обработване;  

o  за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

• да поискате от БФБ да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай 

данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване 

ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със 

законосъобразната причина; 

• да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с 

отделно искане, отправено до БФБ; 

• да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани 

рекламни съобщения); 

• имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително 

профилиране; 

• да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано 

обработване, включващо профилиране; 

• при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от 

настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за 

защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително 

съгласие за новата обработка. 

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, 

включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични 

данни. 

Имате право на жалба до надзорния орган 

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

орган е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан 

Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg ). 

Как да упражните Вашите права като субект на данни? 

Необходимо е да попълните Заявление по образец. Можете да отправите искане на 

посочените контактни данни на БФБ с писмено заявление или по електронен път по реда на  

Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги 

За да удостоверим Вашата самоличност е необходимо да представите валиден документ за 

самоличност. Заявлението може да бъде подадено и чрез пълномощник чрез нотариално 

заверено пълномощно. 
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БФБ се задължава да разгледа и да отговори в едномесечен срок на подаденото от Вас 

Заявление. 

Задължително предоставяне на личните данни 

Предоставянето на личните данни е задължително за участие в събития от всякакъв 

характер във връзка с дейностите осъществявани от БФБ. 

Автоматизирано вземане на решения 

БФБ не използва автоматизирано вземане на решения. 

 


