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Уведомление за поверителност 

към потребителите на платформата „STRONG“ 

 

„STRONG“ (https://www.strong-project.eu/) е уеб базирана самообучителна платформа 

(наричана по-долу „Платформата“), създадена и управлявана от партньорските 

организации по проекта „STRONG“ (Sustainable social policy ThROugh capacity 

streNGthening): Българската търговско-промишлена палата (гр. София, ул. „Искър“ № 9), 

Конфедерацията на работодателите, Норвегия (NHO) и Норвежко българската бизнес група 

(НББГ). Създателите на Платформата се отнасят сериозно към поверителността и 

сигурността на Вашите данни, като можете да се свържете с тях на следния имейл: 

bcci@bcci.bg. 

На следния имейл можете да потърсите отговори и да отправяте искания за упражняване на 

правата Ви по Регламент (ЕС) 2016/679 относно обработваните данни от/на Платформата: 

dpo1@bcci.bg.  

 

1. ДАННИ, ЦЕЛ НА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ 

При регистрацията на Ваш профил на Платформата и неговото използване от Ваша страна 

събираме и обработваме следните данни за Вас: 

- Име и фамилия за регистрация на Платформата; 

- Имейл адрес; 

- Потребителско име, използвано в Платформата; 

- Парола; 

- Информация за приети Общи условия на Платформата; 

- Информация дали сте запознат/-а (дали сте отбелязали, че сте запознат/-а) с 

Уведомлението за поверителност на Платформата; 

- Информация за интеракцията Ви с Платформата (данни за влизане, излизане и др.) 

Посочените данни събираме и обработваме на договорно основание, както и на основание 

легитимен интерес, за постигане на следните цели: да може да бъде извършена регистрация 

на Ваш профил на Платформата, за идентификация и автентификация (на Вас и профила Ви 

на Платформата), за безпроблемното съществуване и използване на профила Ви, за 

осъществяване на комуникация с Вас относно използването Ви на Платформата, за 

подобряване качеството на услугата и взаимодействието Ви с Платформата, поддръжка и 

сигурност, както и за защита на легитимни интереси (при възникнали претенции, неясноти). 

Гореописаните данни са в минимален обем и се събират директно от Вас (вкл. при 

интеракцията Ви с Платформата). Ако не ни предоставите изискваната при регистрацията 
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на профил информация и не попълните задължителните за отбелязване полета, Вашата 

регистрация на Платформата няма да бъде възможна. 

Използваме Вашите данни само за целта, за която сме ги събрали. 

Не извършваме профилиране, нито автоматизирано вземане на решения. 

 

2. СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, СПОДЕЛЯНЕ И МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА 

ДАННИТЕ 

Обработваните данни съхраняваме за строго ограничени срокове - обикновено за времето, 

през което имате активен профил на Платформата, както и за срок, съобразен с действащото 

законодателство и максималната погасителна давност (максимален срок от 5 години). Това 

е направено с цел минимизиране на сроковете за съхранение и съответно за постигане на 

максимална сигурност за данните Ви.  

Събират се само необходимите за съответната цел данни, данните се предават и се 

съхраняват в криптиран вид, споделят се само с лица, които имат право на достъп до тях. 

Достъп до Вашите данни могат да имат само ограничен брой служители на партньорските 

организации по проекта „STRONG“ или конкретно ангажирани от тези организации лица, 

ако този достъп е необходим за изпълнение на техните задължения (например, за 

поддръжката на Платформата) или ако нормативен акт ни задължава (изисква 

предоставянето на такъв  достъп). Заедно с това, прилагаме всички други необходими 

технически и организационни мерки за осигуряване на защитата на данните. 

 

3. ВАШИТЕ ПРАВА 

По всяко време можете да упражните своите права по Регламент (ЕС) 2016/679 (относно 

защитата на данните), които са приложими в конкретния случай, като изпратите имейл до 

dpo1@bcci.bg. Правото на корекция на предоставени от Вас данни може да бъде упражнено 

и директно чрез Вашия профил на Платформата. 

Основни права, които Регламентът Ви гарантира и които ние стриктно спазваме: 

• Право на достъп  

• Право на информация 

• Право на корекция 

• Право на заличаване (Изтриване на профил)  

• Право на възражение срещу обработването  

• Ограничаване на обработването на лични данни 

• Право на преносимост на данните 
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Право на жалба до надзорен орган 

Имате право да се обърнете към Комисия за защита на личните данни (като надзорен орган) 

и да подадете жалба до Комисията. Повече информация за надзорния орган можете да 

намерите тук: https://www.cpdp.bg/.    

 

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА „БИСКВИТКИ“ 

Използваме „бисквитки“ и подобни технологии. Основно ги използваме, за да управляваме 

съдържанието и да подобрим функционалността на Платформата.  

Някои от тези „бисквитки“ са абсолютно задължителни. Можете лесно да управлявате 

„бисквитките“ посредством поместения инструмент за това на сайта на Платформата. 

Повече информация можете да намерите тук: https://elearning.strong-project.eu/cookie-

policy. 

 

5. АКТУАЛИЗАЦИИ/ОБНОВЯВАНЕ 

Настоящото уведомление за поверителност се ревизира и актуализира от нас регулярно, с 

цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас 

промени или промени в относимото законодателство.  

 

Дата на последна актуализация на документа: 11/06/2021 г. 
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