
Политика за поверителност  

Уважаеми членове на Сдружение „Хомеопатично общество“, 

Бихме желали да Ви информираме за настъпили нови промени в правната уредба 

на личните данни, които ще се отразят на начина, по който обработваме Вашите 

лични данни: 

От 25-ти май 2018 година във всички държави членки на Европейския съюз, 

включително и в Република България, започна да се прилага пряко т.нар. Общ 

регламент за защита на личните данни /ОРЗД/, чието пълно наименование е 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 

година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на 

лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

Сдружение „Хомеопатично общество“ разполага със следните Ваши 

лични данни: трите имена, адрес,телефон и имейл за контакт. Същите са 

дадени напълно доброволно от Вас на  организирани от нас семинари и други 

публични мероприятия. 

Ще използваме личните Ви данни единствено за целите да получавате за  

Ваши нужди следния тип информация:  

 Информация за организирани от нас събития; 

 Информация за наши и международни семинари; 

 Покана за участие в  обучителни програми и в събития, организирани от  

наши партньори. 

Моля да имате предвид, че не предаваме личните Ви данни на каквито и да 

било трети лица и не обработваме лични данни, различни от изброените по-горе и 

предоставени доброволно от Вас самите. 

Ние от Сдружение „Хомеопатично общество“, в качеството си на 

Администратор на личните Ви данни, поемаме ангажимента да се съобразим с 

изискванията в процеса на обработване на лични данни, наложени от Регламента, 

и Ви гарантираме пълна поверителност на предоставените данни и целите, за 

които ги използваме. 

Като субект на данни Вие имате специфични законови права, свързани с 



 

неприкосновеността на Вашите лични данни. 

 Сдружение „Хомеопатично общество“, уважава вашите индивидуални 

права и ще отговори на Вашите въпроси по адекватен начин и в рамките на срок 

от 30 дни от датата на запитването Ви. 

Новият Регламент Ви предоставя редица ново поколение права, като 

например:  

 право да изискате достъп до личните си данни от нас, включително да 

искате информация с какви Ваши лични данни разполагаме към даден 

момент; 

 право да искате тяхното коригиране, ако са неточни или непълни, право да 

възразите срещу обработването им, ако считате, че ние не ги обработваме в 

рамките на позволеното от закона; 

 право на преносимост на данните Ви; 

 други, за които ще откриете информация в нашата Политика за 

поверителност на поддържания от нас сайт www.. 

В случай че не желаете да получавате повече информация от нас, можете по 

всяко време да се отпишете от списъка ни, като ни информирате за това. Ние 

незабавно ще реагираме на Вашето искане и ще бъдете отписани от списъка на 

получатели на информация от нас. 

        Благодарим за разбирането Ви и Вашата подкрепа!  

        Управителния съвет на Сдружение „Хомеопатично общество“. 

 

 

Получавате този имейл, защото сте предоставили доброволно  Вашите данни на 

мероприятия, които ние сме организирали. 

 

Нашият адрес е: 

 
  

 


