
Декларация за поверителност при обработка на личните 
данни на физическите лица 

Общо 
Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние обработваме лични данни на 

физическите лица в съответствие с приложимите български и европейски нормативни актове, 
свързани със защита на личните данни на физическите лица. Отчитаме също, че за Вас е важно 
да разберете как събираме, съхраняваме и споделяме лични данни, обработвани при 
посещение на нашия уебсайт http://findme.bg/. Представяме Ви нашата Декларация за 
поверителност на личните данни на физическите лица, наричана по-нататък за краткост 
„Декларация“. 

Данни за администратора на лични данни и контакт с него 
(Кои сме ние и как да се свържете с нас)  

Ние, „Черномоско злато“ АД („Дружество“), с ЕИК: 102036786, със седалище и адрес на 
управление: гр. Поморие, п. к. 8200, Промишлена зона, e-mail: office-sf@bsgold.bg сме 
администратор на лични данни по смисъла на 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 по-
нататък за краткост „Регламент“ или „ОРЗД“. 

Адресати на декларацията 
(За кого  предназначена тя)  

Декларацията е предназначена за посетители на уебсайта ни. 

Цели на обработването на лични данни 
(За постигане на какви цели обработваме лични данни)  

Ние обработваме лични данни само за целта, за която те са събрани и не ги използваме 
повторно за несъвместими цели. Допълнителна обработка е допустима единствено за 
установяване, упражняване или защита на правни претенции. 

Целите, които налагат обработването на лични данни включват: 

 Взаимодействие с потребители на уебсайта ни – при получаване на въпроси, за 
преодоляване на технически проблеми, за предоставяне на технически услуги, при подготовка 
и предоставяне на отговори по e-mail, с цел отговор на Ваше запитване за предоставяне на 
нашите услуги; 

 Анализ и развитие на предлаганите услуги – за да проследяваме процеса на 
предоставяне на нашите услуги и да ги подобряваме; 

 Спазване на законовите задължения и други нормативни изисквания – напр. при 
запазване на финансова, счетоводна и данъчна информация; 

 Защитаване на законни интереси на Дружеството – включително и защита на 
информационната сигурност на нашия уебсайт и неговото функциониране. 
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Ние не използваме данните, получени при реализирането на основната ни дейност, за 
автоматизирано вземане на решения посредством компютърни алгоритми, заменящи 
човешката преценка, включително чрез извършване на профилиране. 

Видове обработвани лични данни и основания за 
обработването им 

(Какви лични данни обработваме и на какво основание)  

Видът на личните данни, които обработваме, зависи от целта, за която са ни необходими, а 
също така и от дейностите, при които получаваме данните. Обработване на лични данни се 
извършва само при наличие на законово основание за него. 

Посещение на нашия уебсайт 
Когато посещавате нашия уебсайт, някои данни от устройството, което използвате, се 

изпращат автоматично към сървъра на уебсайта ни под формата на т. нар. лог-файлове, както 
следва: IP-адрес; дата и час на посещението; тип на браузъра и тип на използваното устройство; 
операционна система.  

Тази информация ни помага да защитим информационната сигурност на нашия уебсайт и 
прави работата му възможна, като освен това прави употребата му по-приятна, удобна и полезна 
за вас, без да ни дава възможност непосредствено да ви идентифицираме. Данните се пазят на 
нашите сървъри за ограничено време. Обработваме тази информация, за да осигурим 
установяването на връзка с уебсайта; за да анализираме сигурността на системата, за да 
предотвратим грешки при функционирането на сайта и за други административни цели.  

Основанието за обработването на тази информация е гарантиране на легитимните ни 
интереси на администратора, които се състоят в постигане на посочените цели. 

При посещение на уебсайта ние създаваме данни, които съхраняваме на крайното Ви 
устройство. Повече информация за обработваните данни, целите и основанията за 
обработването им се съдържа в нашата Декларация за използване на бисквитки. 

Отговор на въпроси 
За да улесним взаимодействието с потребители на нашия уебсайт, ние обработваме данни 

за лицата, направили запитване по e-mail. Моля не ни предоставяйте информация, която няма 
отношение към дейността ни! 

Основанието за тези дейности по обработка са легитимните интереси на администратора, 
които се състоят в ефективно управление на отношенията с потребители на нашия уебсайт. 

Обработване на данни за целите на директния маркетинг 
Не използваме форми на директен маркетинг, за да популяризираме дейността си и за 

привличане на нови клиенти използваме различни. 

Данни, които не обработваме 
Не събираме и не обработваме чувствителни данни, които разкриват расов или етнически 

произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии 
или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, 
данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.  

Не извършваме автоматизирано взимане на решения с данни.  

Не събираме данни за лица под 18 години. 

Източници на лични данни 
(От кого получаваме личните данни, които обработваме)  
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Най-често данните получаваме директно от лицето, за което се отнасят, при посещение на 
нашия уебсайт.  

Ако ни предоставяте информация за други лица, уверете се, че имате основание за 
предоставянето на данните (напр. да имате съгласието на лицето за това) и запознайте лицето с 
настоящата Декларация за поверителност. 

Срок на съхранение 
(Колко време съхраняваме личните данни, които обработваме)  

Запазваме личните данни само за толкова време, колкото е необходимо, за да се постигнат 
целите, за които са били събрани или колкото е предвидено в нормативната уредба. Сроковете 
за съхранение зависят от вида на конкретната информация. Например, данни, обработвани въз 
основа на съгласие на субекта на данни, се съхраняват до оттеглянето на съгласието. 

Моля, свържете се с нас по посочените горе начини, ако Ви интересува срокът за съхранение 
на конкретен вид информация. 

Предоставяне на лични данни на трети лица 
(На кого предоставяме лични данни, които обработваме)  

Предоставяме вашите лични данни, с които разполагаме, на трети лица само с оглед 
постигане на целите, за които ги обработваме. 

В определени случаи може да предоставим достъп до данните на доставчици, които 
подпомагат дейността ни и ни предоставят услуги, необходими за успешното предоставяне на 
нашите услуги. Такива услуги могат да бъдат технологично разработване и тестване на сайта ни, 
хостинг и съхранение на данните, анализ за правилно функционира на сайта, установяване на 
броя на посетителите и начините на използване на сайта, управление на e-mail-
кореспонденцията. Като наши обработващи, те са задължени да осигуряват високо ниво на 
сигурност, а ние контролираме дейностите по обработка, които извършват.  

Не извършваме предаване на лични данни в страни извън Европейската икономическа зона. 

Предоставяме данни на компетентните държавни органи винаги, когато това е предвидено 
в нормативен акт. При наличие на основание, може да предоставим данни и на частноправни 
субекти, които ги обработват като самостоятелни администратори на лични данни – напр. 
адвокати (в случай на правен спор) и др. 

Прилагани мерки за защита 
(Как са защитени Вашите лични данни)  

Дружеството предприема разумни физически, технически и организационни мерки за 
сигурност, предназначени да защитят всички лични данни от загуба, злоупотреба, промяна, 
унищожаване или повреда, съгласно изискванията на законодателството. Определяме тези 
мерки въз основа на идентифицираните от нас рискове, правим периодичен преглед на 
осигурените мерки и при необходимост ги актуализираме. 

Права на субектите на данни 
(Какви са Вашите права)  

При обработването на лични данни във връзка с търговската дейност на администратора 
през уебсайта, той добросъвестно прилага законоустановените правила за упражняване правата 
на субектите на данни. Като субект на данните Вие имате следните права: 



 

Наименование: Съдържание – Вие можете да поискате да: 

 

Право на достъп 

 

Ви предоставим достъп до Вашите лични данни, които 
обработваме, данни, при спазване на правата на третите лица; 

 

Право на коригиране да отстраним неточни Ваши лични данни, които обработваме 
(включително правото да бъдат попълнени непълни лични 
данни), след като се свържете с нас и след като удостоверим 
Вашата самоличност; 

 

Право на изтриване (право 
да бъдеш забравен) 

изтрием Ваши лични данни, обработвани от нас, само в 
следните случаи: 

 Вашите лични данни вече не са необходими за целите, 
за които са обработвани; 

 оттеглите съгласието си – ако обработваме Вашите 
лични данни въз основа на предоставено от Вас съгласие и не е 
налице друго основание за обработването им от нас; 

 възразявате срещу обработка основана на легитимните 
ни интереси и не можем да докажем, че интересите ни имат 
превес над правата Ви; 

 Вашите лични данни са били обработвани 
незаконосъобразно; 

 изтриването е необходимо за спазването на правно 
задължение според правото на Европейския съюз („ЕС“) или 
правото на държава членка на ЕС, приложимо спрямо 
Дружеството. 

 

 Това право може да не бъде уважено в предвидените от закона 
случаи или при липса на удостоверяване на Вашата 
самоличност.  

 

Право на ограничаване на 
обработването 

да ограничим обработката на личните данни само до 
съхранение, когато: 

 точността на личните данни е оспорена – за периода, в 
който трябва да проверим верността им; 

 обработването е незаконосъобразно, но Вие 
възразявате срещу изтриването на Вашите лични данни; 

 ние вече не се нуждаем от личните Ви данни личните 
данни, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването 
или защитата на правни претенции; 

  



Право на преносимост на 
машинно четими данни 

предоставим Вашите лични данни директно на Вас или на друг 
администратор по Ваш избор след писмено искане от Ваша 
страна и при наличието на техническа възможност, за данните, 
които се обработват въз основа на договор или съгласие, когато 
обработването им се извършва по автоматизиран начин; 

 

Право на възражение възразите срещу обработването от наша страна на личните Ви 
данни, когато основаваме законосъобразността на 
обработването на нашите легитимни интереси – по всяко време 
и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация. 

 

Ние ще преустановим обработването на личните Ви данни, 
освен ако докажем, че съществуват убедителни законови 
основания за обработването, които имат предимство пред 
Вашите интереси, права и свободи, или за установяване, 
упражняване или защитата на правни претенции. 

 

Право на оттегляне на 
предоставено съгласие 

оттеглите във всеки един момент предоставеното от Вас 
съгласие за обработването на Вашите лични данни от нас на 
следния e-mail-адрес: office-sf@bsgold.bg, като оттеглянето на 
Вашето съгласие не засяга законосъобразността на 
обработването, основано на Вашето съгласие преди неговото 
оттегляне; 

  

Право на подаване на 
жалба 

Подадете жалба до надзорния орган или до компетентния съд, 
ако считате, че обработването на Вашите лични данни е 
незаконосъобразно или нарушава Вашите права.  

 

За Република България надзорен орган е Комисията за защита 
на личните данни, с адрес: гр. София, п. к. 1592, бул. „Проф. 
Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: 
https://www.cpdp.bg/. 

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно обработването на Вашите лични 
данни или желаете да упражнявате някое от Вашите права, моля свържете се с нас на следния 
e-mail-адрес: office-sf@bsgold.bg. 

В искането си за упражняване на права следва да посочите своите имена, с цел 
идентифицирането Ви като субект на данни. В него трябва да посочите: 

 в какво се изразява Вашето искане; 

 адрес за кореспонденция с Вас (физически адрес или e-mail-адрес),съгласно 
предпочитаната форма за комуникация. 

За да разгледаме искането Ви, трябва да Ви идентифицираме. След удостоверяване на 
вашата самоличност ще се постараем да Ви предоставим информация въз основа на Вашите 
искания в рамките на 30 дни след получаване на вашето писмено искане, като се постараем да 
реагираме безплатно на вашите искания във връзка с горепосочените права, но ако Вашите 
искания са очевидно неоснователни или прекомерни, особено поради повтарящия им се 
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характер, тогава може да наложим разумна такса за покриване на административните разходи 
за обработката им и предоставянето на изисканата от Вас информация. 

 

Дата: 10.12.2021 г. 

 


