ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“ („ПОЛИТИКА“)
Ние от Политическа партия „ВОЛЯ“ се стремим да бъдем максимално прозрачни към всички лица, с които в хода на
дейността си встъпваме в правни и фактически отношения – членове, избиратели, симпатизанти, дарители,
контрагенти, коалиционни партньори, държавни органи и др. Молим да отделите време и да прочетете внимателно
Политиката за защита на личните данни на Политическа партия „ВОЛЯ“ („Политиката“), за да разберете как
събираме, съхраняваме и по друг начин обработваме Ваши лични данни в рамките на Нашата дейност и какви са
Вашите права и възможности във връзка с посоченото обработване.
I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Кои сме ние и какво правим?

Ние сме Политическа партия „ВОЛЯ“ („ВОЛЯ“/„Ние“/ „партията“) с председател Веселин Найденов Марешки и със
седалище и адрес на управление в гр. Варна, ж.к. Младост, бул. „Република“ № 15, сграда на „Медицински център
Младост Варна“, вписана в регистъра, воден към СГС, с решение по ф. дело № 12351/2007 г., БУЛСТАТ 175358375,
ЕФН 2107123513.
Съгласно Закона за политическите партии (ЗПП) Ние съдействаме за формиране и изразяване на политическата воля
на гражданите чрез избори или по други демократични начини. Във връзка с посочените дейности Ние може да
обработваме Ваши лични данни в качеството на администратор на лични данни съобразно 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 и за отмяна на Директива 95/46/EО
(Общ регламент относно защитата на данните), наричан за краткост „Регламентът“/ „GDPR“.
„Лични данни“ по смисъла на европейското законодателство е всяка информация, отнасяща се до Вас, която позволява
Вашата идентификация, като имена, ЕГН, саморъчен подпис, данни по документ за самоличност, данни за Вашето
желание да подкрепите политическите Ни инициативи и др. под. „Обработване на лични данни“ е всяка една дейност,
която може да бъде осъществена по отношение на личните данни като събиране, съхраняване, коригиране, изтриване,
справка, допълване, предаване на трети лица и др. под.
В настоящата Политика използваните по-долу термини ще имат следното значение:
• „Избори“ означава всички възможни видове избори, които могат да се провеждат и в които ВОЛЯ участва чрез
издигане кандидати или по друг допустим съгласно българското законодателство начин – 1) избори за народни
представители за Народно събрание и за Велико Народно събрание, 2) избори за президент и вицепрезидент на
републиката, 3) избори за членове на Европейския парламент от Република България, 4) избори за общински
съветници и кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства и 5) всякакви други избори, ако
такива са предвидени съгласно българското изборно законодателство, в т.ч. различните видове референдуми;
• „Изборно законодателство“ означава българското и/или законодателството на Европейския съюз,
регламентиращо провеждането на съответния вид Избори. То обхваща най-малко Конституцията на Република
България, Изборния кодекс (ИК), Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление, в т.ч. и актовете на Изборните органи и т.н.
• „Изборни органи“ означава Централната избирателна комисия (ЦИК), районните избирателни комисии
(РИК), общинските избирателни комисии (ОИК), секционните избирателни комисии в и извън страната и
подвижните избирателни комисии (общо наричани СИК), както и всеки друг административен орган,

компетентен да извършва действия във връзка с организирането и провеждането на Избори съобразно
Изборното законодателство;
• „Коалиция“ означава коалиция от партии (в т.ч. местна коалиция), в която участва ВОЛЯ и която е сформирана
за участие в Избори. Доколкото в закона или в настоящата Политика не е изрично предвидено друго,
информацията посочена в Политиката е приложима и към дейностите по обработване на данни, извършвани от
Коалицията;
• „Кандидати“ означава физически лица, които съгласно по чл. 156 и сл. от ИК са издигнати от ВОЛЯ за участие
в Избори.
1.2.

За кои лица обработваме лични данни?

Във връзка с Нашата дейност като политическа партия Ние обработваме информация относно следните категории
физически лица („Субекти на данни“/ „Вие“):
• Членове на ВОЛЯ (в т.ч. учредители на ВОЛЯ) и членове на контролни, върховни, ръководни и други органи
на партията, предвидени в Устава на ВОЛЯ и пълномощници, вкл. бивши такива;
• Избиратели, подкрепящи регистрацията на ВОЛЯ за участие в Избори;
• Кандидати, издигнати от ВОЛЯ, за участие в Избори и избраните такива;
• Наблюдатели, застъпници и представители на ВОЛЯ по ИК;
• Членове, вкл. резервни членове на Изборни органи, в т.ч. предложени от ВОЛЯ съобразно Изборното
законодателство такива – независимо дали същите са били назначени или не;
• Дарители – физически лица, вкл. еднолични търговци, които финансират или подпомагат ВОЛЯ в хода на
предизборна кампания (т.е. по реда на ИК) или извън конкретна предизборна кампания (т.е. по реда на ЗПП),
като даряват или са завещали средства в полза на ВОЛЯ;
• Физически лица, вкл. еднолични търговци, които предоставят за безвъзмездно ползване свои движими или
недвижими вещи, или предоставят безвъзмездно услуги с личен труд;
• Физически лица, представляващи или работещи за юридически лица или еднолични търговци, които правят
дарение или предоставят за безвъзмездно ползване движими или недвижими вещи, или предоставят
безвъзмездно услуги;
• Контрагенти, потенциални контрагенти и физически лица, представляващи или работещи за контрагенти или
потенциални контрагенти на ВОЛЯ;
• Посетители на уебсайта http://volia.bg/;
• Физически лица, които отправят запитвания, искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към ВОЛЯ
или по друг начин влизат в контакт с ВОЛЯ (независимо дали в лично качество или от името на друго лице,
вкл. от името на компетентни органи);
• Физически лица, информация за които се съдържа в запитвания, искания, сигнали, жалби или друга
кореспонденция, отправена към ВОЛЯ, вкл. и в актове на компетентни органи.
Забележка: Информацията, че желаете да бъдете издигнат като кандидат, регистриран или предложен в друго
качество от ВОЛЯ, че сте Наш член, член на Наш орган или че по друг начин подкрепяте Нашите политически
инициативи като напр. подкрепяте регистрацията ни за участие в Избори или желаете да станете Наш член, разкрива
данни за политическите Ви убеждения. Тези данни са специални категории данни по смисъла на Регламента и ВОЛЯ
ги обработва само при предвидените в същия условия за обработване на такива данни, както е описано по-долу.
II.

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА, ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИТЕ НА ПАРТИЯТА И УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ
ПАРТИЯТА ЛИЦА

2.1.

Какви категории лични данни обработваме?

Във връзка с членството Ви във ВОЛЯ и/или участието Ви в дейността на ВОЛЯ като член на неин контролен,
върховен, ръководен или друг орган и/или дейността Ви като упълномощено от ВОЛЯ лице, Ние обработваме
определен набор Ваши лични данни. Естеството на тези данни се предопределя от членственото Ви правоотношение,
съответно от ролята Ви в Наш орган или от конкретното упълномощаване, по силата на което извършвате действия
или изявления от името на ВОЛЯ. Тези лични данни могат да включват:
• Идентификационни данни: име; ЕГН/личен номер (ЛН); саморъчен подпис; данни по документ за самоличност
– номер, дата на издаване, издаващ орган; номер на удостоверение за пребиваване, издаващ орган и дата на
регистрация/ издаване;
• Данни за контакт: телефон; адрес за кореспонденция; адрес на електронна поща; и други данни за контакт,
които Ни предоставяте, за да осъществяваме контакт с Вас;
• Информация дали отговаряте на изискванията на закона, приложими към членовете на политически партии или
към членовете на органите на политически партии, както и дали отговаряте на изискванията на Устава и на
другите вътрешни правила на партията;
• Информация за функциите и ролята Ви в органите на ВОЛЯ и в организационния живот на ВОЛЯ и за
извършваните в този контекст от Вас действия и волеизявления;
• Информация и документи, които се изискват с оглед учредяването, регистрацията и вписването на промени
(вкл. промени в органите) относно ВОЛЯ в Регистъра на политическите партии съобразно ЗПП;
• Информация за заплатен и дължим членски внос;
• Информация, документи и обстоятелства, свързани с изпълнението на законовите задължения на ВОЛЯ,
свързани с прозрачността на финансирането и разходването на средства, избягването на конфликти на интереси
и др. изисквания, приложими към дейността на политическите партии;
• Актове и документи, създавани в хода на дейността на органите на ВОЛЯ, като протоколи, решения и др. под.
• Друга информация и документи, създадени или предоставени във връзка с членството Ви във ВОЛЯ, вкл. в
рамките на стъпките предхождащи възникването на членството, или с дейността Ви като член на Наш орган.
Относно упълномощени лица, които не са членове на ВОЛЯ, може да обработваме, посочените по-горе
идентификационни данни, данни за контакт и:
• информация за упълномощаването Ви да извършвате действия и/или изявления от името на ВОЛЯ– обхват,
ограничения в и период на валидност на представителната власт, оттегляне или прекратяване на
упълномощаването;
• информация относно извършените в рамките на упълномощаването действия и волеизявления, вкл. документи,
изготвени в този контекст.
2.2.

За какви цели и на какви правни основания обработваме лични данни?

Цели, необходими за изпълнението на Наши законови задължения
• Извършване на дейности, свързани с регистрация на ВОЛЯ като политическа партия и вписване на последващи
промени съгласно ЗПП;
• Изпълнение на законови задължения за предоставяне на информация, регистрация, отчитане пред компетентни
органи - Изборни органи, Сметната палата и др.;
• Публично обявяване или вписване на информация в публично достъпни регистри, в случаите предвидени в
закон;
• Изпълнение на други законови задължения, приложими към дейността на ВОЛЯ във връзка с отношенията й с
нейните членове или с членовете на нейни органи.

Цели, необходими за осъществяването на легитимните Ни интереси или тези на трети лица
• Легитимен интерес – осъществяване на дейността Ни като политическа партия:
o осъществяване на дейността Ни като политическа партия;
o набиране на членове и поддържане на членска маса;
o формиране на органите и на местните организации на ВОЛЯ;
o осъществяване и документиране на дейността на органите и на местните организации на ВОЛЯ;
o участие в Избори и осъществяване на предизборни кампании;
o осигуряване на средства, необходими за дейността на ВОЛЯ (напр. събиране на членски внос);
o осъществяване на необходимата за нормалната дейност на ВОЛЯ комуникация;
• Легитимен интерес – (1) упражняване и защита на законните права и интереси на ВОЛЯ; и (2) съдействие при
упражняване и защита на законните права и интереси на служители, други членове на ВОЛЯ и на други партии
от състава на наша Коалиция:
o Установяване, упражняване или защита на правни претенции на посочените по-горе лица по т. (1) и (2),
включително и по съдебен ред;
o Дейности по администриране и обслужване на постъпили жалби, сигнали, молби и др. под. във връзка с
дейността на ВОЛЯ;
o Събиране на вземания, дължими към ВОЛЯ, включително и чрез възлагане на трети лица;
o Прехвърляне (цесия) на вземания, дължими към ВОЛЯ, към трети лица.
Забележка: Обработването на специалните категории данни относно Вашата политическа принадлежност към ВОЛЯ,
освен въз основа на законово задължение или на легитимен интерес, се осъществява от Нас, доколкото е налице поне
едно от следните условия по чл. 9, пар. 2 от GDPR:
• Обработването се извършва при подходящи гаранции в хода на законните дейности на партията, като
обработването е свързано единствено с членовете или бившите членове на ВОЛЯ във връзка с Нашите цели,
като личните Ви данни не се разкриват на трети лица без Ваше съгласие;
• Обработването е необходимо по причини от важен обществен интерес на основание правото на Съюза или
действащото българско право;
• Обработването е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции на ВОЛЯ или
на трети лица съобразно описаното по-горе; или
• При Ваше изрично съгласие.
III.

ИЗБИРАТЕЛИ, ПОДКРЕПЯЩИ РЕГИСТРАЦИИТЕ НИ В ИЗБОРИ

3.1.

Какви категории лични данни обработваме?

Ако желаете да подкрепите регистрацията на ВОЛЯ за участие в Избори, е необходимо доброволно да Ни
предоставите определени Ваши лични данни (чрез включването Ви в съответна подписка/списък на избирателите,
подкрепящи регистрацията). Техният обхват е строго регламентиран от Изборното законодателство и предоставянето
им от Ваша страна в пълнота е условие, за да подкрепите валидно Нашата регистрация. Тези данни – в зависимост от
вида Избори – могат да включват: име; ЕГН/ ЛН; номер на удостоверение за пребиваване, датата на регистрация,
посочена в удостоверението за пребиваване; саморъчен подпис; информация за регистрацията в кои Избори Ни
подкрепяте; информация за декларираните от Вас при предоставянето на подкрепата Ви за регистрацията Ни
обстоятелства.

Решението дали да подкрепите или не ВОЛЯ е изцяло доброволно и по Ваша преценка. При полагане на подписа си
в списъка съгласно Изборното законодателство е необходимо удостоверите своята самоличност. Поради това Нашите
представители ще поискат от Вас да покажете за справка Ваш валиден документ за самоличност.
3.2.

За какви цели и на какви правни основания обработваме личните данни?

Когато дадете подкрепата си за регистрацията на ВОЛЯ за участие в Избори и Ни предоставите Вашите данни за това,
Ние ги обработваме за целите на:
• Регистрацията Ни за участие в Изборите съобразно Изборното законодателство;
• Изпълнение на законови задължения за предоставяне на информация и отчитане пред компетентните органи, вкл.
Изборни органи.
Регистрацията Ни за избори изисква да предаваме подписаните от Вас списъци към Изборните органи. Ние използваме
и обработваме личните Ви данни, предоставени за регистрация в Избори, единствено за конкретните Избори, за които
сте Ни подкрепили.
Правни основания за обработването
- Обществен интерес
Демократичната система в Република България предполага по време на предизборна дейност политическите партии,
коалициите и инициативните комитети да събират лични данни на лицата, които подкрепят регистрацията им за
участие в Избори. Обработването на такива лични данни представлява обработване по съображения от обществен
интерес като в Изборното законодателство са предвидени правила за обработването на тези данни като гаранции за
защита на Вашите права и свободи.
- Легитимен интерес на ВОЛЯ
Регистрирането и участието в Избори съставлява и Наш легитимен интерес - да осъществяваме Нашата дейност като
политическа партия и да съдействаме за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите чрез избори.
- Спазване на законоустановените изисквания и процедури за участие в Избори
Регистрирането за Избори се прави в рамките на законоустановени процедури и изисква да съберем и да предоставим
на Изборните органи, Вашите лични данни. Ако не сте съгласен тези данни и фактът, че подкрепяте регистрацията
Ни в Изборите да бъде разкрита от ВОЛЯ на Изборните органи, не се подписвайте в подписката/ списъка на
избирателите, подкрепящи регистрацията Ни.
IV.

КАНДИДАТИ И ИЗБРАНИ КАНДИДАТИ

4.1.

Какви категории лични данни обработваме?

Ние може да обработваме следните данни относно кандидатите, които издигаме за участие в Избори:
• Идентификационни данни: име; ЕГН/ ЛН; дата на раждане; саморъчен подпис; данни по документ за
самоличност – номер, дата на издаване, дата на валидност, издаващ орган; номер на удостоверение за
пребиваване, издаващ орган, дата на регистрация и дата на валидност;
• Постоянен и настоящ адрес;
• Данни за контакт: телефон; адрес за кореспонденция; адрес на електронна поща; факс и други данни за контакт;

• Данни дали отговаряте на изискванията на Изборното законодателство за участие в Избори и обстоятелства,
които следва да декларирате във връзка с издигането Ви за кандидат като:
o Навършена определена възраст (различна за различните Избори); гражданство; информация, че не сте
поставен под запрещение и не изтърпявате наказание лишаване от свобода; уседналост (от колко години
живеете в България, в конкретно населено място или в друга държава членка на ЕС) и други факти и
обстоятелства, установени като изискване за издигане на кандидат;
o Оригинали и копия от документи, удостоверяващи, че отговаряте на изискванията за издигане като
кандидат (ако такива се изискват съгласно Изборното законодателство);
• Данни, свързани с издигането и участието Ви в Избори – информация за регистрацията или отказа за
регистрацията Ви, или служебното Ви заличаване като кандидат; избирателни райони, в които сте издигнат;
пореден номер в кандидатските листи; резултати от Избори (междинни и окончателни); информация, за
избирането и встъпването Ви длъжност, за предсрочно прекратяване на пълномощията Ви или за избирането
или встъпването Ви в длъжности на мястото на друго лице след предсрочно прекратяване на пълномощията
му; актове и решения на Изборни и на други компетентни органи, свързани с издигането и участието Ви в
Избори;
• Данни, свързани с участието Ви в предизборни кампании – снимки, видеоматериали, обръщения, представяния
на Вашата личност като кандидат (професионален опит, политически възгледи и убеждения, политически
програми и други аспекти относно Вашата личност като кандидат, които са относими към предизборната
кампания); изказвания на предизборни събрания и в рамките на диспути; данни, съдържащи се в агитационни
материали; интервюта, репортажи, публикации, медийни материали и др. под., отговори на медийни
публикации и материали и друга информация, представена от Вас или от трети лица в рамките на предизборната
кампания, вкл. жалби, свързани с предизборната кампания; резултати от социологически проучвания,
прогнозни резултати и др. под.;
• Друга информация и документи, които са създадени или предоставени от Вас, от компетентни органи или от
трети лица в хода на или във връзка с предлагането Ви за Наш кандидат, участието Ви в предизборни кампании
и Избори, избирането и встъпването Ви в длъжност.
4.2.

За какви цели и на какви правни основания обработваме личните данни?

Когато се съгласите да бъдете издигнат от ВОЛЯ като кандидат в Избори, Ние обработваме посочените по-горе Ваши
лични данни. Тези данни разкриват политическите Ви възгледи и принадлежност и съставляват специални категории
лични данни по смисъла на GDPR. В зависимост от конкретните цели, изброени по-долу, за обработването на тези
Ваши данни от ВОЛЯ е налице поне едно от следните условия по чл. 9, пар. 2 от GDPR за законосъобразност:
• Обработването е необходимо по причини от важен обществен интерес на основание правото на Съюза или на
действащото българско право – провеждане на Избори;
• Обработването се извършва при подходящи гаранции в хода на законните дейности на партията и е свързано
с ролята Ви на кандидат в Избори, издигнат от ВОЛЯ. Ролята Ви на кандидат в Избори е свързана с висока
степен на публичност и засилен обществен интерес към личността Ви. Издигането Ви като кандидат, участието
Ви в предизборните кампании и в Изборите изискват разкриването на личните Ви данни пред Изборни и други
органи и пред обществеността. Ако не сте съгласен личните Ви данни и личността Ви да бъдат обект на такава
публичност, е необходимо да ни информирате за това преди издигането Ви за кандидат и не следва да се
кандидатирате в Избори. От момента на предлагането Ви за регистрация като Наш кандидат, Вашите лични
данни ще станат публични и обработването им от трети лица ще е извън Нашия контрол.
• Обработването е свързано с лични данни, които явно са направени обществено достояние от Вас;
• Обработването е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции на ВОЛЯ или
на трети лица съобразно описаното по-долу; или

• При Ваше изрично съгласие.
- Спазване на законоустановените изисквания и процедури за участие в Избори
Когато се съгласите да бъдете издигнат от ВОЛЯ като кандидат, Ние обработваме данните Ви за целите, свързани със
спазването от страна на ВОЛЯ на законоустановените изисквания и процедури за участие в Избори, а именно:
• Събиране на необходимата информация и документация, издигане на и регистрация на кандидати за Избори;
• Изготвяне и регистрация на кандидатски листи;
• Заявяване за вписване на информация относно кандидатите в публични регистри съобразно Изборното
законодателство;
• Осигуряване на възможност на кандидатите да ползват правата си като такива по трудовото и осигурителното
законодателство (напр. предоставяне на документи и информация по повод ползването на отпуски и др. под.)
• Изпълнение на законови задължения за предоставяне на информация и отчитане пред компетентните органи.
- Легитимен интерес
• Издигането на кандидати и участието в Избори съставлява легитимен интерес на ВОЛЯ да осъществяваме
Нашата дейност като политическа партия и да съдействаме за формиране и изразяване на политическата воля
на гражданите чрез избори. При осъществяването на този наш легитимен интерес, Ние обработваме Вашите
данни за следните цели:
o Преценка и вътрешен избор дали да бъдете издигнат като кандидат на ВОЛЯ за Избори;
o Издигане и регистрация на кандидати за Избори;
o Изготвяне и утвърждаване на кандидатски листи;
o Подготовка за, организиране и провеждане на предизборна кампания, вкл. изготвяне на агитационни
материали, организиране на предизборни мероприятия и инициативи и др. под.
o Осигуряване на публичност и медийно отразяване на предизборната кампания;
o Осъществяване на законните вътрешно-организационни дейности и мероприятия на ВОЛЯ;
o Осъществяване на комуникацията, необходима за дейността и провеждането на кампаниите на ВОЛЯ.
• Легитимен интерес – (1) упражняване и защита на законните права и интереси на ВОЛЯ; и (2) съдействие при
упражняване и защита на законните права и интереси на Наши служители, членове или други кандидати, на
Наша Коалиция или на други партии от състава на Коалицията:
o Защита на доброто име, репутация и политически позиции на лицата по т. (1) и (2) по-горе;
o Установяване, упражняване или защита на правни претенции на лицата по т. (1) и (2), вкл. по съдебен
ред;
o Дейности по администриране и обслужване на постъпили жалби, сигнали, молби и др. под.
4.3.

Допълнителни лични данни, обработвани за избрани кандидати. Цели и правно основание за
обработването

Ако сте избран за позиция, за която сте издигнат от ВОЛЯ като кандидат, в допълнение към посочените в т. 4.1. данни,
Ние може да обработваме и:
• Данни, свързани с изпълнението на длъжността, на която сте избран, доколкото имат отношение към дейността
на ВОЛЯ или поетите от нея политически ангажименти като действия и волеизявления, извършени от Вас и
имащи отношение към дейността на ВОЛЯ; данни, свързани с поставени цели и постигнати резултати
(управленски програми и др. под.); срок на мандата Ви; актове и решения на Изборни и на други компетентни
органи, свързани с дейността Ви;

• Друга информация и документи, които са създадени или предоставени от Вас, от компетентни органи или от
трети лица в хода на или във връзка с дейността Ви.
Ние обработваме тази информация, освен за целите и на основанията, посочени в т. 4.2. по-горе, и с оглед:
- Спазване на законоустановените изисквания и процедури за встъпване в длъжност на избрани кандидати
• Събиране и съхраняване (ако е приложимо) на информация за встъпването в и прекратяването на мандата Ви;
• Изпълнение на законови задължения за предоставяне на информация и отчитане пред компетентните органи;
- Легитимен интерес
• Поддържането на отношения с избрани и политическата подкрепа на избрани кандидати, издигнати от ВОЛЯ,
в степен и обем, допустими от българското законодателство, съставлява легитимен интерес на ВОЛЯ да
осъществява дейността си като политическа партия. При осъществяването на този легитимен интерес, Ние
обработваме Вашите данни за следните цели:
o Осигуряване на политическа подкрепа на дейността Ви на съответната длъжност;
o Осигуряване на публичност и медийно отразяване на дейността Ви на съответната длъжност;
o Осъществяване на комуникацията, необходима за дейността и инициативите Ни.
V.

ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ИК. ЧЛЕНОВЕ НА ИЗБОРНИ ОРГАНИ. НАБЛЮДАТЕЛИ

5.1.

Какви категории лични данни обработваме?

Решението дали да участвате като Наш застъпник или представител по ИК или да бъдете предложен от ВОЛЯ за член
на Изборен орган или за наблюдател е доброволно и зависи изцяло от Вашата преценка. ВОЛЯ, от своя страна, има
свободата да прецени дали при изразено Ваше желание да действате в някое от посочените качества, да Ви предложи
или заяви като такива пред компетентните органи. За да действате като застъпник или представител на ВОЛЯ или да
бъдете предложен от ВОЛЯ за член на Изборен орган или наблюдател, Ние може да обработваме следните Ваши
лични данни:
• Идентификационни данни: три имена; ЕГН или друг идентифициращ номер, когато лицето не е български
гражданин; саморъчен подпис; друга идентификационна информация, която може да се изисква съгласно
Изборното законодателство като данни по документ за самоличност, настоящ адрес и др. под.;
• Данни за контакт: телефон; адрес за кореспонденция; адрес на електронна поща; факс и други данни за контакт;
• Данни дали отговаряте на изискванията на Изборното законодателство за съответната функция и обстоятелства,
които декларирате в тази връзка като:
o Владеене на български език; гражданство; образование и придобита специалност; навършени 18 години;
информация, че не сте поставен под запрещение и не изтърпявате наказание лишаване от свобода; липса
на осъждания за умишлено престъпление от общ характер и други факти и обстоятелства, установени
като изискване за съответната функция;
o Оригинали или копия от документи, удостоверяващи, че отговаряте на изискванията на Изборното
законодателство за съответната функция (ако е приложимо) като напр. дипломи, уверения за завършено
висше образование и др.;
• Информация, касаеща предприети действия по и за факта на предсрочно прекратяване на пълномощията Ви
като представител, застъпник или член на Изборен орган, и причините за това;

• Информация за предоставени от и върнати на ВОЛЯ отличителни знаци и информация, съдържаща се в самите
отличителни знаци;
• Информация за кой Изборен орган и за каква длъжност сте предложен от ВОЛЯ и съответно назначен (ако е
приложимо);
• Информация кои кандидатски листи подпомагате като застъпник (ако е приложимо);
• Информация в кои избирателни райони и избирателни секции, осъществявате функциите си; информация за
отстраняването Ви, за причините за отстраняването и за обжалването му;
• Информация за извършваните от Вас действия и волеизявления във връзка с функцията Ви, вкл. протоколи,
които са Ви били предоставени в това качество и подадени от Вас жалби и сигнали и резултатите от тях;
• Друга информация и документи, създадени или предоставени в хода на или във връзка с заявяването,
регистрацията и назначаването Ви за съответната функция и дейността Ви като такива;
За представители на ВОЛЯ, може да обработваме и информация за и копия на пълномощно (номер и дата на
пълномощно; факт и дата на оттегляне на пълномощното и документи за оттеглянето му).
За членове на Изборни органи, предложени от ВОЛЯ, може да обработваме и информация, съдържаща се в протоколи
с резултати от проведени консултации по повод предлагането Ви за член на Изборен орган, в т.ч. предложения,
възражения, особени мнения, становища от участници в консултациите, друга информация или твърдения относно
Вашата личност, направени от участници в консултациите, във връзка с предлагането Ви и информация за временното
Ви заместване (ако е приложимо).
5.2.

За какви цели и на какви правни основания обработваме личните данни?

Когато се съгласите да бъдете Наш застъпник или представител, или да бъдете предложен от ВОЛЯ за член на Изборен
орган или за наблюдател, този факт и обработваните в тази връзка данни биха могли да се приемат за разкриващи
Ваши политически възгледи - специални категории лични данни по GDPR. В зависимост от конкретните цели за
обработването на тези данни от ВОЛЯ е налице поне едно от условията по чл. 9, пар. 2 от GDPR, посочени по-горе в
секция „Кандидати“. Посочените функции изискват разкриването на личните Ви данни пред Изборни и други органи
и пред обществеността. Ако не сте съгласен да сте обект на такава публичност, не трябва да се съгласявате да бъдете
предлаган от ВОЛЯ за такава функция. От момента на предлагането Ви, Вашите лични данни ще станат публични и
обработването им от трети лица ще е извън Нашия контрол.
- Спазване на законоустановените изисквания и процедури
• Събиране на необходимата информация и документация, предлагане, заявяване и регистрация на застъпници,
представители по ИК, членове на Изборни органи и наблюдатели;
• Надлежно упълномощаване, предлагане, заявяване и регистрация на застъпници, представители, членове на
Изборни органи и наблюдатели;
• Заявяване на и вписване на информация относно застъпници, представители, членове на Изборни органи и
наблюдатели в публични регистри съобразно Изборното законодателство;
• Изпълнение на законови задължения за предоставяне на информация, отчитане пред компетентните органи и
др. законови задължения на ВОЛЯ.
- Легитимен интерес
• Предлагането и регистрацията на членове на Изборни органи, на наблюдатели и на Наши застъпници или
представители съставлява легитимен интерес на ВОЛЯ, свързан с осъществяването на Нашата дейност като

политическа партия, равноправно участие в Избори и следене за законосъобразността на изборния процес. При
осъществяването на тези Наши легитимни интереси, Ние обработваме Вашите данни за следните цели:
o Преценка и определяне дали да бъдете предложен и регистриран като представител, застъпник, член на
Изборен орган от ВОЛЯ или като наблюдател;
o Предлагане и регистрация на представители, застъпници, членове на Изборен орган и наблюдатели от
ВОЛЯ;
o Подготовка за, организиране, комуникация и осигуряване осъществяването на предизборните дейности
на ВОЛЯ, съобразно предвидените в Изборното законодателство функции на представителите,
застъпниците, членовете на Изборни органи и на наблюдателите;
o Осъществяване на законните вътрешно-организационни дейности и мероприятия на ВОЛЯ;
• Легитимен интерес – (1) упражняване и защита на законните права и интереси на ВОЛЯ; и (2) съдействие при
упражняване и защита на законните права и интереси на Наши служители, членове или кандидати, на Наша
Коалиция или на други партии от състава на Коалицията:
o Защита на доброто име, репутация и политически позиции на лицата по т. (1) и (2) по-горе;
o Установяване, упражняване или защита на правни претенции на лицата по т. (1) и (2), вкл. по съдебен
ред;
o Дейности по администриране и обслужване на жалби, сигнали, молби и др. под.
o Гарантиране и осигуряване на доказателство, че упълномощаването, предлагането и регистрацията Ви
като представител, застъпник, член на Изборен орган или наблюдател от ВОЛЯ се извършва с Ваше
знание и съгласие.
VI.

ДАРИТЕЛИ И КОНТРАГЕНТИ

6.1.

Какви категории лични данни обработваме?

Когато встъпвате в договорни отношения с ВОЛЯ или Ни финансирате чрез дарение или безвъзмездно Ни
предоставяте за ползване движими или недвижими вещи или услуги с личен труд, Ние може да обработваме
посочените по-долу Ваши лични данни. Това се отнася и за случаите, когато осъществяваме преговори и встъпваме в
договор с организация/ едноличен търговец, които представлявате или за които работите или по отношение на които
се явявате действителен собственик по смисъла на Закона за мерките срещу изпиране на пари и подзаконовата
нормативна уредба по прилагането му (наричани общо „ЗМИП“), вкл. когато тази организация/ едноличен търговец
Ни финансират чрез дарение или Ни предоставят за безвъзмездно ползване движими или недвижими вещи, или
безвъзмездно Ни предоставят услуги. Тези данни могат да включват:
• Идентификационни данни: име; ЕГН или друг идентифициращ номер; данни по документ за самоличност;
подпис; дата и място на раждане; друга идентификационна информация, която може да се изисква съгласно
приложимото законодателство;
• Информация и документи, изискуеми по ЗМИП: копие на официален документ за самоличност, чийто срок на
валидност не е изтекъл и на който има снимка на физическото лице, чиято самоличност се идентифицира;
гражданство; държава на постоянно пребиваване и адрес; декларации, въпросници и др. документи;
• Търговско наименование и ЕИК и други регистрационни номера (за ЕТ); информация кого представлявате
и/или за кого работите и в какво качество действате, вкл. длъжност;
• Данни за контакт: телефон; адрес за кореспонденция; адрес на електронна поща; факс и други данни за контакт;
• Данни дали е допустимо съобразно законовите изисквания да приемем дарение, вкл. информация дали
юридическото лице/ едноличният търговец, когото представлявате или за когото работите има просрочени
публични задължения и/ или е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим;

• Банкови сметки; информация, свързана с плащания;
• Информация за дарени суми или безвъзмездно предоставени на ВОЛЯ услуги или вещи за ползване, вкл. срок
за ползване, вид и описание на предоставените за ползване вещи или услуги; информация за произход на
средствата;
• За контрагенти (физически лица) - информация за осигурителен статус и осигурителен доход; ДДС номер;
• Договорни уговорки, информация за сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на договори;
• Друга информация и документи, създавани или предоставяни във връзка със:
o извършваните дарения, предоставяните за безвъзмездно ползване движими и недвижими вещи и
безвъзмездно предоставяните услуги;
o преговорите, сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на договорите с контрагентите
на ВОЛЯ.
6.2.

За какви цели и на какви правни основания обработваме личните данни?

Встъпването в някои договорни отношения с ВОЛЯ и финансирането Ни чрез дарение или чрез безвъзмездно
предоставяне за ползване на движими или недвижими вещи или услуги с личен труд, изискват разкриването на
личните Ви данни пред Изборни и други органи и пред обществеността.
Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на ВОЛЯ
• Изпълнение на законови задължения за предоставяне на информация, отчитане пред компетентните органи
включително пред Сметната палата, данъчно-осигурителни, счетоводни и др. законови задължения на ВОЛЯ;
• Изпълнение на задълженията на ВОЛЯ като политическа партия по реда на ЗМИП;
• Публично обявяване, публикуване в интернет страницата на ВОЛЯ и вписване на информация в публично
достъпни регистри, в случаите предвидени в закон;
• Събиране на информация, декларации и други документи за установяване и доказване допустимостта ВОЛЯ да
приеме дарение или да встъпи в конкретни договорни отношения.
Цели, свързани с изпълнението на договор или с предприемане на стъпки по сключването му
• Сключване, изпълнение, изменение и прекратяване на договори (вкл. договорите за дарение), включително
извършване и администриране на плащания, фактуриране и др. под.;
• Комуникация с контрагентите/ потенциалните контрагенти, в т.ч. физически лица/ еднолични търговцидарители, необходима във връзка с преговорите, сключването, изменението, изпълнението и прекратяването на
договорите.
Цели, необходими за легитимните интереси на ВОЛЯ или на трети лица
• Легитимен интерес на ВОЛЯ – Финансиране дейността на партията:
o Осигуряване на финансиране за предизборните кампании на ВОЛЯ;
o Осигуряване на финансиране за дейността на ВОЛЯ извън предизборни кампании;
o Ползване на безвъзмездни услуги и безвъзмездно предоставени вещи за нуждите на ВОЛЯ и на
предизборните й кампании, вкл. преценка от страна на ВОЛЯ дали същите са допустими и
законосъобразни;
•

Легитимен интерес на ВОЛЯ – сключване, изменение, изпълнение и прекратяване на договорите (вкл.
договорите за дарение) с контрагенти-юридически лица или други образувания:

o
o

Сключване, изпълнение, изменение и прекратяване на договори, включително извършване и
администриране на плащания, фактуриране и др. под.;
Комуникация с контрагентите/ потенциалните контрагенти, в т.ч. юридическите лица/ едноличните
търговци-дарители, както и с техни представители и служители, необходима във връзка с преговорите,
сключването, изменението, изпълнението и прекратяването на договорите;

• Легитимен интерес – (1) упражняване и защита на законните права и интереси на ВОЛЯ; и (2) съдействие при
упражняване и защита на законните права и интереси на служители на ВОЛЯ, на други партии от състава на
Коалицията или на Коалицията:
o Установяване, упражняване или защита на правни претенции на посочените по-горе лица по т. (1) и (2),
включително и по съдебен ред;
o Дейности по администриране и обслужване на постъпили жалби, сигнали, молби и др. под. във връзка с
дейността на ВОЛЯ;
o Събиране на вземания, дължими към ВОЛЯ, включително и чрез възлагане на трети лица;
o Прехвърляне (цесия) на вземания, дължими към ВОЛЯ, към трети лица.
o Проверка на представителната власт на законови представители и пълномощници.
VII.

ПОСЕТИТЕЛИ НА УЕБСАЙТА

Нашият уебсайт http://volia.bg/ („Уебсайтът“) е с изцяло информативна цел и зa дa го пoceщaвaтe и използвате Ние
нe изискваме от Вас дa Ни пpeдocтaвятe Ваши идентификационни дaнни. Независимо от това, при посещението и
използването на Уебсайта, определени данни се разпознават и събират автоматично от информационните системи и
услуги, които използваме. По-конкретно, при зареждане на Уебсайта Ни нашият уеб сървър автоматично разпознава
и обработва определена информация – сървърни логове (log files) и др. под., които са необходими за функционирането
на Уебсайта, за осигуряването на достъп до него, за установяване на технически проблеми и откриване и
предотвратяване на злонамерени действия. Тези данни включват IP адрес; вид и версия на браузъра, който използвате
(като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); времето, което сте прекарали в Уебсайта и кои страници в
Уебсайта посещавате. Обработването на тази информация е необходимо за целите на осигуряването на нормалното и
сигурно функциониране и използване на Уебсайта от всички посетители, за поддръжката и администрирането на
Уебсайта и за предотвратяването на кибератаки и други злоумишлени действия. Тези цели съставляват и Наш
легитимен интерес, въз основа на който обработваме описаните по-горе данни.
VIII. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С НАС
Когато Ни изпращате запитвания, искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция или по друг начин влизате в
контакт с ВОЛЯ (независимо дали в лично качество или от името на друго лице, вкл. от името на компетентни органи),
Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и информация за статуса на кореспонденцията и крайния
резултат от това обработване. Кореспонденцията може да съдържа лични данни, които по Ваша преценка сте
включили в нея и които могат да се отнасят за Вас или за трети лица.
Ние обработваме посочената информация с цел разглеждане и разрешаване на подадените жалби, сигнали, спорове,
запитвания, искания или други въпроси, отправени към Нас, което съставлява Наш легитимен интерес с оглед
упражняване и защита на законните права и интереси на ВОЛЯ. Ако за Нас съществува законово задължение, свързано
с тази кореспонденция – напр. да я съхраним за определен период или да я разкрием на трети лица (напр. компетентни
органи), Ние ще спазим това законово задължение.

IX.

ИЗТОЧНИЦИ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

Наред с информацията за Вас, която Ни предоставяте директно, когато влизате в съответни отношения или
кореспонденция с ВОЛЯ, е възможно да събираме и обработваме, посочените по-горе лични данни за определените
по-горе цели, и от други източници като:
• Публични регистри;
• Достъп до обществена информация;
• Информация, достъпна в медиите;
• Изборни органи и други държавни и общински органи;
• Наши коалиционни партньори;
• Лица, които Ви представляват или които Вие представлявате/ за които работите;
• Други източници, доколкото е предвидено или допустимо съобразно приложимото законодателство.
X.

НА КОГО МОЖЕ ДА РАЗКРИЕМ ЛИЧНИ ДАННИ?

За предвидените в тази Политика цели посочените в същата данни могат да бъдат разкривани от ВОЛЯ на:
• Обществеността и медиите – в предвидените и допустими от приложимото законодателство случаи;
• Изборни органи и други компетентни органи;
• Обработващи личните данни от Наше име (доставчици на IT услуги; счетоводни услуги и др. под.);
• Доставчици на услуги – администратори на лични данни като:
o банки и доставчици на платежни услуги (напр. за целите на извършвани разплащания);
o пощенски оператори;
o доставчици на телекомуникационни услуги;
• Коалиционни партньори на ВОЛЯ, доколкото това е необходимо с оглед създаването, дейността и участието в
Избори на Коалицията;
• Одитори;
• Ако това е необходимо за защита на правата или законните интереси на ВОЛЯ, на трети лица като Наши
служители, членове, кандидати, застъпници, представители, коалиционни партньори и др. под.:
o държавни и съдебни органи;
o държавни и частни съдебни изпълнители;
o адвокати;
o получатели на прехвърлени от ВОЛЯ вземания (цесионери).
Извън горното, лични данни могат да бъдат разкривани от ВОЛЯ само в други предвидени от закона случаи.
XI.

ЗА КАКЪВ ПЕРИОД СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

11.1. ВОЛЯ може да обработва и съхранява лични данни до постигане на целите, за които ги обработва.
11.2. Съобразно вътрешните Ни правила и приложимото законодателство Ние ще обработваме и съхраняваме лични
данни в следните срокове:

ЛИЧНИ ДАННИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО /
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ ИЛИ КРИТЕРИИ ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО МУ

Членове на партията

• От момента на отправяне на искане за членство до
прекратяване на членството във ВОЛЯ, както и за
период до 5 (пет) години след прекратяване на
членството;
• Данните на учредители и данни за членове,
съдържащи се във важни вътрешнопартийни книжа
(Устав,
учредителни
документи,
официални
протоколи от учредителни събрания и общи събрания,
списъци с учредители или участници в общи
събрания, декларации за индивидуално членство,
вътрешни правила, и др. под.), се съхраняват за целия
период на съществуване на партията до
окончателното й заличаване;

Членове на органите на партията и упълномощени от • От момента на назначаването за член на орган на
партията или упълномощаването Ви за целия период
партията лица
на заемане на длъжността/упълномощаването, както и
за период до 5 (пет) години след прекратяването им;
• Данните на членове на органите на партията и
упълномощени от партията лица, съдържащи се във
важни вътрешнопартийни книжа (документи,
подлежащи на вписване в официални регистри;
документи, съдържащи подлежащи на обявяване
обстоятелства и др. под.) се съхраняват за целия
период на съществуване на партията до
окончателното й заличаване;
Избиратели, подкрепящи регистрациите Ни в Избори

• От момента на включването Ви в списъка до 2 (две)
години от провеждане на Изборите с оглед защитата
на правата и легитимните интересни на ВОЛЯ;

• От момента на издигането Ви за целия период на
предизборната кампания, както и:
o Ако не бъдете избран за съответната позиция,
за която сте кандидат – до 2 (две) години от
провеждане на Изборите с оглед защитата на
правата и легитимните интересни на ВОЛЯ;
o Ако бъдете избран за съответната позиция, за
която сте кандидат – до приключване на
мандата Ви
Застъпници и представители по ИК, членове на • До 2 (две) години от провеждане на Изборите, освен
ако не е приложим някой от сроковете по-долу;
Изборни органи, наблюдатели
• При оттегляне на съгласието Ви да бъдете предложен
за член на Изборен орган, застъпник, представител,
наблюдател или друго подобно качество:
Кандидати и избрани такива

Дарители и контрагенти (вкл. лица, представляващи •
или работещи за дарители и контрагенти)

•

•
Системни логове
Кореспонденция

•

o до 2 (два) дни преди предаването на документите с
предложението Ви към компетентните органи – до
2 (две) седмици след като сте уведомили ВОЛЯ за
оттеглянето му;
o в последните 2 (два) дни преди предаването на
документите
с
предложението
Ви
на
компетентните органи – до 2 (две) години от
провеждане на Изборите с оглед защитата на
правата и легитимните интересни на ВОЛЯ
Личните данни, свързани със и/или съдържащи се в
документи за данъчно-осигурителен контрол (напр.
договори, фактури, кредитни и дебитни известия) се
съхраняват до 10 (десет) години, считано от началото
на годината, следваща тази, през която се дължи
плащането на съответно публично задължение;
Договорна информация, която няма отношение към
данъчно-осигурителния контрол – за целия период на
действие на договора и до 5 (пет) години след
прекратяването му;
Информация и документи, изискуеми съобразно
ЗМИП – в сроковете, предвидени в ЗМИП;
До 1 (една) година

• В зависимост от това за какво се отнася
кореспонденцията, искането, жалбата сигнала и т.н.,
Ние съхраняваме информацията за тях, за статуса им
и резултата от приключването им за срок, необходим
за приключване на тяхното окончателно обслужване,
съответно приключване на казуса и отношенията с
Вас, както и в следните периоди:
o Ако кореспонденцията, искането, жалбата или
сигнала, се отнасят до:
▪ Избори – за срок до 6 (шест) месеца от
провеждане на Изборите;
▪ задължения на ВОЛЯ, свързани с данъчноосигурителния контрол – за срок до 10
(десет) години съобразно указаното в тази
Политика;
o Във всички останали случаи съхраняваме
информацията за кореспонденцията, искането,
жалбата, сигнала, информация за статуса им и
резултата от приключването им за период до 5
(пет) години от приключването им. Ако те се
отнасят до действащ договор, 5-(пет-) годишният
срок започва да тече от прекратяването му;

Граждански,
административни, наказателни или • За срока, в който делото е висящо, както и за срок до
5 (пет) години от датата на окончателното
административно-наказателни дела
приключване на съответното дело пред всички
инстанции
11.3. Когато обработването на Ваши данни се основава на съгласие, можем да обработваме Вашите лични данни за
целите, за които сте се съгласили, до постигането им или до оттегляне на Вашето съгласие.
11.4. Ако по закон или друг нормативен акт се изисква съхраняването на съответна информация и/или съответните
документи или други носители на информация за по-дълъг срок от посочения по-горе, за съхранението им ще
се прилага нормативно установеният по-дълъг срок. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай
че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.
XII.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА И КАК МОЖЕ ДА ГИ УПРАЖНИТЕ?

Във връзка с осъществяваното от Нас обработване на лични данни Вие като Субект на данните имате следните права
съгласно Регламента и приложимото законодателство за защита на личните данни:
12.1. Право на информация
Имате право да получите информация относно извършваното обработване на личните Ви данни от Нас, като тази
информация се съдържа в настоящата Политика.
12.2. Право на достъп
Имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, както и да получите достъп до тях и
до информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.
12.3. Правото на коригиране
Имате право да изискате коригирането или попълването на личните Ви данни, ако същите са неточни или непълни.
12.4. Правото на изтриване
Имате право да изискате изтриването на личните Ви данни, ако са налице основанията за това, предвидени в
Регламента.
12.5. Право на ограничаване на обработването на личните данни
Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основанията
за това, предвидени в него.
12.6. Право за уведомяване на трети лица
Имате право да изискате от Нас да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко
извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните Ви данни, освен ако това е
невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия от Наша страна.
12.7. Право на преносимост на данните
Имате право да получите личните данни, които сте Ни предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран,
широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор без
възпрепятстване от Наша страна. Правото на преносимост на данните се прилага, когато са изпълнени едновременно
следните две условия:

▪ обработването е основано на съгласие или на договорно задължение; и
▪ обработването се извършва по автоматизиран начин.
Ако е технически осъществимо, Субектът на данни има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от Нас
към друг администратор. Правото на преносимост на данните може да бъде упражнено по начин, по който не влияе
неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.
12.8. Права да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване
Имате право да не бъдете обект на автоматизирано решение, основаващо се единствено на автоматизирано
обработване (т.е. обработване без човешка намеса), включително профилиране, което поражда правни последствия за
Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в Регламента основания
за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси. Ние не
използваме такива технологии при обработването на лични данни, предмет на тази Политика.
12.9. Право на оттегляне на съгласие
Когато обработването на личните данни се основава на дадено от Вас съгласие, Вие имате право да го оттеглите по
всяко време. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до
момента на оттеглянето му.
12.10. Право на възражение
Имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите срещу
обработването на Ваши лични данни, което се основава на обществен интерес, упражняване на официални
правомощия или на легитимните интереси на ВОЛЯ или на трета страна.
В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го
изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.
12.11. Право на жалба до надзорен орган
Имате право да подадете жалба до надзорен орган по защита на личните данни, ако считате, че обработването на
лични Ви данни нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република
България е Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; уебсайт:
https://www.cpdp.bg/.
XIII. КЪМ КОГО МОЖЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ
ДАННИ?
Можете да упражнявате Вашите права, свързани със защитата на личните Ви данни, като изпратите съответно
писмено искане към Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на ВОЛЯ, съобразно предвидения в
приложимото законодателство ред.
Данни за контакт с ДЛЗД:
- Адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж.к. Младост, бул. „Република“ № 15, сграда на „Медицински център Младост
Варна“
- Електронен пощенски адрес: gdpr@volia.bg
XIV. КАК ОСИГУРЯВАМЕ СИГУРНОСТТА НА ДАННИТЕ?

Ние предприемаме всички необходими стъпки, включително технически и организационни мерки, съобразени с
нивото на риск на извършваното от Нас обработване, за да гарантираме сигурността на Вашите лични данни, така че
да не се допусне случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неправомерно разкриване, достъп или
друго незаконно или нежелано събитие, което да застраши сигурността на обработвани от Нас лични данни.
Запазваме си правото периодично да актуализираме тази Политика, с цел да отразяваме всички промени в начина на
обработване на Вашите лични данни или за да съобразим промени в действащото законодателство. Всички промени,
които можем да направим в бъдеще, ще бъдат публикувани на Нашия уебсайт на следната интернет страница:
www.volia.bg
Тази политика е приета с Решение на Председателя на Политическа партия „ВОЛЯ“ от 25.05.2018 г. и влиза в сила от
25.05.2018 г.; дата на последна актуализация: 31.07.2019 г.

