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ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 
/PRIVACY NOTICE/ 

 
 
Уебсайтът http://www.dps.bg (“Уебсайт”) се притежава и управлява от 
Политическа партия „Движение за права и свободи“ . Ние разбираме, че като 
посетител на нашия Уебсайт, Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с 
информацията, която ни предоставяте, както и относно начина, по който я 
обработваме. 
 
С настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква 
информация събираме на Уебсайта и как я използваме. Тази политика за 
поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този 
Уебсайт и не се отнася за информация, събирана и обработвана от Политическа 
партия „Движение за права и свободи“ на основание други законосъобразни 
способи, подлежащи на друг вид регламентиране. 
 

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни 
Политическа партия „Движение за права и свободи“ е юридическо лице, орган 
на местното самоуправление, регистрирана в СГС с ЕИК 000707470. 
 
Политическа партия „Движение за права и свободи“ е администратор на лични 
данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните 
данни.  
 
Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление: гр. София 1301,                 
бул. „Александър Стамболийски“ № 45А. 

Как събираме или получаваме информация за Вас: 

• когато ни я предоставите, например, като се свържете с нас чрез чат, 
имейл или форма за контакт, като направите дарение, като се 
регистрирате като доброволец, като се регистрирате като член, като 
се регистрирате като граждански активист, като подпишете петиция. 

• от използването на нашия уебсайт: като използваме „бисквитки“, от 
регистрационната форма на сайта; 
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Информация, която събираме: 

• имена, данни за връзка, информация за плащане, ЕГН, постоянен 
адрес, IP адрес, информация от бисквитки, информация за начина, 
по който използвате нашия уеб сайт, времето, когато преглеждате 
нашия уебсайт, географското местоположение, откъдето сте 
посетили уебсайта ни (въз основа на Вашия IP адрес), потребителско 
име. 

Как използваме данните Ви: 

• Използваме информацията, предоставена от Вас за водене на 
регистър на членовете и гражданските активисти съответно на 
национално и местно ниво, в т.ч. промяна на детайли по членство 
(смяна на местна структура, отказ от членство, промяна на адрес, 
промяна на телефон и др.); въвеждане и проверка за платен членски 
внос; проверка на членски внос в местна структура; изпращане на 
покани за събрания; организиране на предизборни кампании; 
подписки – съгласно изискванията на Изборния кодекс и на Закона 
за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 
самоуправление; регистрация на кандидати за избор за органи на 
публична власт; регистрация на застъпници; упълномощаване и 
регистрация на представители на политическата партия по смисъла 
на Изборния кодекс; регистрация на дарителите; счетоводство и ТРЗ 
за служителите; участие в излъчвания на живо; обмен на контактни 
данни между партньори в политически обединения; разширяване на 
аудиторията и подкрепа за движението чрез анализ на 
съществуващи членове. 

Разкриване на вашата информация на трети страни: 

• само доколкото е необходимо за нашата дейност и задължения като 
политическа партия: на контролиращи и други държавни и 
общински органи (напр. НАП, Сметна палата, ГРАО, ЦИК, общинска 
администрация) и за изпълнение на договор, който сключваме с Вас. 
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Колко дълго ще запазим информацията Ви: 

• за не повече от необходимото, като вземем предвид всички правни 
задължения, които имаме, всяко друго правно основание, която 
имаме за използване на Вашата информация. 

Как осигуряваме защита на Вашата информация: 

• използване на подходящи технически и организационни мерки, като 
например: само оторизирани лица имат право на достъп до 
системите; използване на силни пароли; използване единствено на 
криптирана комуникация с информационните системи; използване 
на хостинг доставчик, чиито операции са в съответствие с 
изискванията на Регламента; инструкции и обучения на 
председатели на местни структури и членове за защита на данните; 
допълване на декларациите за доброволци при събиране на 
подписи за съответствие с Регламента; унищожаване на документи 
на хартия, в случай, че е отпаднала нуждата от тяхното съхранение; 
определяне на периода за съхранение на данни. 

Прехвърлянето на Вашата информация извън ЕС: 

• стремим се да не прехвърляме данни извън ЕС. Ако това е 
необходимо, гарантираме наличието на подходящи гаранции 
съгласно Регламента. 

Използване на автоматизирано вземане на решения и профилиране: 

• ние не използваме автоматизирано вземане на решения и/или 
профилиране, 

Вашите права във връзка с Вашите данни: 

 да имате достъп до информацията си и да получавате информация 
за нейната употреба 

 да коригирате и / или допълните своята информация 
 да изтриете информацията си 
 да ограничите използването на Вашата информация 
 да получавате информацията си в преносим формат 
 да възразявате срещу използването на Вашата информация 
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 да оттеглите Вашето съгласие за използването на Вашата 
информация 

 да подадете жалба до надзорен орган 

 

Чувствителни лични данни: 

• ние като политическа партия чрез членуването или регистрирането 
ви като граждански активист събираме информация за 
политическите Ви възгледи, което се класифицира като специална 
категория лични данни. Обработването е на основание чл.9, пар.2, 
б.(г) от Регламента, а именно: обработването се извършва при 
подходящи гаранции в хода на законните дейности на организация с 
политическа цел, при условие, че обработването е свързано 
единствено с членовете или бившите членове на организацията ни 
или с лица, които поддържат редовни контакти с нас във връзка с 
целите ни (граждански активисти) и личните данни не се разкриват 
без съгласието на субекта на данните. 

Моля, не изпращайте други чувствителни лични данни за Вас към нас. 

 

Данни, които събираме, когато се свържете с нас: 

 Елект ронна поща 

Когато ни изпращате имейл, ние събираме Вашия имейл адрес и всяка друга 
информация, която предоставяте в този имейл (като вашето име, телефонен 
номер и друга информация, предоставена от вас). 

Цел на обработването: за да отговорим на изисканото от Вас в изпратения мейл. 

Правно основание за обработка: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, 
буква е) от Общия регламент за защита на данните). 

Законни интереси: отговаряне на запитванията и съобщенията, които 
получаваме, и водене на записи за кореспонденцията. 
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 Дарения 

Когато извършвате дарения, събираме следната информация: име, ЕГН, 
постоянен адрес. 

Цел на обработването: Имена, ЕГН, телефон и постоянен адрес обработваме за 
изпълнение на законовото ни задължение по Закон за политическите партии и 
Изборния кодекс за предоставяне на информация за събрани дарения и за 
дарителите (анонимни дарения не са разрешени под каквато и да е форма, 
както и дарения от религиозни институции и чужди правителства (чл. 24 ЗПП)). 
Адрес и/или телефон използваме, за да се свържем с Вас с цел при определени 
обстоятелства да изискваме декларации от Ваша страна, съобразно законовите 
разпоредби. 

Правно основание за обработването: спазването на законово задължение, което 
се прилага спрямо нас, като администратор на данни – политическа партия (член 
6, параграф 1, буква в) от Общия регламент за защита на данните). 

Законово задължение: деклариране на събраните дарения и списък на 
дарителите пред Сметна палата, счетоводна отчетност, изпълнение на 
задължения за отчетност по данъчното законодателство. 

 Декларация за членст во 

Когато подадете декларация за членство, събираме следната информация: 
имена, ЕГН, адрес, телефон, имейл адрес, Вашето образование, професия, 
предходни членства в политически партии и НПО. 

Цел на обработването: обработването на данните, които са задължителни 
съобразно ЗПП (имена, ЕГН, адрес) е за целите на спазване на законовите 
изисквания. Телефон и имейл адрес използваме, за да се свържем с Вас като 
член на организацията, когато се появи необходимост от това. Допълнителните 
данни като образование, професия, предходни членства в политически партии е 
информация, която ни е необходима за регистриране на съответствие с 
изискванията, както и за легитимния ни интерес от развиването на 
организацията ни чрез експертността на членовете ѝ. 

Правно основание: спазването на законово задължение, което се прилага 
спрямо нас като администратор на данни – политическа партия (член 6, 
параграф 1, буква в) от Общия регламент за защита на данните). 
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Законово задължение: изискуема информация по ЗПП. 

Правно основание: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от 
Общия регламент за защита на данните). 

Законен интерес: спазване изискванията на Политическа партия „Движение за 
права и свободи“ и развиване на организацията. 

 Заявление за граждански активист 

Когато подадете заявление за регистриране като граждански активист, събираме 
следната информация: имена, ЕГН, адрес, телефон, имейл адрес, професия, 
образование. 

Цел на обработването: обработването на данните е с цел идентифицирането Ви 
като граждански активист на организацията ни. Телефон и имейл адрес 
използваме, за да се свържем с Вас като симпатизант на организацията, когато 
се появи необходимост от това (например за участие в срещи и събрания, 
предоставяне на помощ съобразно експертизата ви и др.). 

Правно основание: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от 
Общия регламент за защита на данните). 

Законен интерес: спазване изискванията на Политическа партия „Движение за 
права и свободи“ и развиване на организацията. 

Имате право на възражение срещу обработването на данните Ви по смисъла на 
чл.21, пар.1 от Регламента. 

 Регистриране като доброволец 

Когато подадете заявление за регистриране като доброволец, събираме 
следната информация: имена, телефон и имейл адрес. 

Цел на обработването: обработването на данните е с цел идентифицирането Ви 
като доброволец на организацията ни. Телефон и имейл адрес използваме, за 
да се свържем с Вас като доброволец, когато се появи необходимост от вашата 
помощ като такъв (например за инициативи на организацията ни, 
застъпничество по ИК, предоставяне на помощ съобразно експертизата Ви и 
др.). 
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Правно основание: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от 
Общия регламент за защита на данните). 

Законен интерес: развиване на организацията. 

Имате право на възражение срещу обработването на данните ви по смисъла на 
чл.21, пар.1 от Регламента (виж повече подробности в Раздел „Вашите права във 
връзка с Вашите данни”) 

 

Категории получатели на личните данни 

Споделяме даннит е Ви с т рет и ст рани, коит о са свързани дейност т а ни 
кат о полит ическа парт ия, само когат о е необходимо. Тези трети страни 
включват нашите счетоводители, съветници, председатели на местни 
организации, доброволци след преминат инструктаж. 

Правно основание за обработка: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, 
буква е) от общия регламент за защита на данните). 

Законни интереси: ефективно управление на дейността ни. 

 

Разкриване и използване на вашат а информация по правни причини: 

Ако подозираме, че е имало престъпно или потенциално престъпно поведение, 
при определени обстоятелства ще трябва да се свържем с подходящ орган, като 
например полицията. Това може да се случи например, ако подозираме 
наличието на измама или престъпление в кибернетичното пространство или ако 
получим заплахи или злонамерени комуникации към нас или към трети страни. 

Ще трябва да обработим информацията Ви само за тази цел, ако сте били 
замесени или засегнати от подобен инцидент по някакъв начин. 

Правно основание за обработка: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, 
буква е) от общия регламент за защита на данните). 

Законни интереси: предотвратяване на престъпления или предполагаеми 
престъпни дейности (като измами). 
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 Във връзка с правен или пот енциален съдебен спор или производст во. 

Може да се наложи да използваме Вашите данни, ако участваме в спор с Вас или 
трета страна, например, за разрешаване на спора или като част от каквото и да е 
медиация, арбитраж или съдебно решение или подобен процес. 

Правно основание за обработката: нашите законни интереси (член 6, параграф 
1, буква е) от Общия регламент за защита на данните). 

Законни интереси: разрешаване на спорове и потенциални спорове. 

 Ние ще използваме и обработ ваме вашат а информация, за да спазим 
правнит е си задължения. Например, може да се наложи да разкрием 
информацията Ви по съдебен ред при извършвана проверка от надлежен 
контролен орган. 

Правно основание за обработката: спазване на законово задължение (член 6, 
параграф 1, буква в) от Общия регламент за защита на данните). 

Законово задължение: законови задължения за разкриване на информация, 
която е част от законите на България. 

Колко дълго ще съхраняваме данните ви 

Този раздел определя колко дълго ще запазим информацият а Ви. 

Посочваме конкретни периоди на съхранение, когато е възможно. Когато това 
не е възможно, излагаме критериите, които използваме за определяне на 
периода на задържане: 

 Съхраняваме информация за сървърните ни дневници. 
 Кореспонденция и запитвания: когато направите запитване или 

кореспондирате с нас по някаква причина, независимо дали по 
електронна поща или чрез нашата форма за контакт/чат, ще запазим 
информацията ви толкова дълго, колкото е необходимо, за да 
отговорим на Вашето запитване.  

 Данните ви като граждански активист или доброволец – при 
възражение от Ваша страна на основание чл.21, пар.1 от Регламента 
прекратяваме обработването, освен ако не се докаже, че 
съществуват убедителни законови основания за обработването, 
които имат предимство пред Вашите права, интереси и свободи, или 
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за установяването, упражняването или защитата на правни 
претенции. 

 Данните Ви като член на Политическа партия „Движение за права и 
свободи“ – данните ви се обработват, докато трае членството Ви в 
нашата организация и за една година от прекратяване на членството 
Ви с цел доказване на членски правоотношения към момент в 
миналото и наличие на законосъобразност на взети решения, 
наличие на кворум и др. 

Как опазваме вашите данни 

В информационната инфраструктура на Политическа партия „Движение за 
права и свободи“ се използват следните технически и организационни мерки за 
защита на данните: 

• Контрол на достъпа – само оторизирани лица имат право на достъп 
до системите; 

• Използване на силни пароли; 
• Използване единствено на криптирана комуникация с 

информационните системи; 
• Инструкции и обучения на председатели на местни структури, 

членове на ИС и НС за защита на данните; 
• Допълване на декларациите за доброволци при събиране на 

подписи за съответствие с Регламента; 
• Унищожаване на документи на хартия, в случай, че е отпаднала 

нуждата от тяхното съхранение; 
• Определяне на възможно най-кратък срок за съхранение на данни. 

 

Вашите права във връзка с вашите данни 

Имате следните права във връзка с вашата информация, които можете да 
упражнявате: 

• да поискате достъп до Вашите данни и информация, свързана с 
използването и обработката на вашите данни. Предоставянето на 
достъп до данните е безплатно, но си запазваме правото да 
наложим административна такса, в случай на повторяемост или 
прекомерност на исканията; 
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• да поискате корекция или допълване на Вашите данни; 
• да поискате изтриване (правото „да бъдеш забравен”) Вие имате 

правото да поискате от нас изтриване на свързаните с Вас лични 
данни, а ние имаме задължението да ги изтрием без ненужно 
забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания: 

• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били 
събрани или обработвани по друг начин; 

• Вие можете да оттеглите своето съгласие, върху което се основава 
обработването на данните и няма друго правно основание за 
обработването; 

• Вие можете да възразите срещу обработването на свързаните с Вас 
лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма 
законни основания за обработването, които да имат преимущество; 

• личните данни са били обработвани незаконосъобразно; 
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно 

задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което 
се прилага спрямо нас; 

• личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги 
на информационното общество. 

Политическа партия „Движение за права и свободи“ не е длъжна да изтрие 
личните данни, ако ги съхранява и обработва: 

• за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на 
информация; 

• за спазване на правно задължение, което изисква обработване, 
предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което 
се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача 
от обществен интерес или при упражняването на официални 
правомощия, които са му предоставени; 

• по причини от обществен интерес в областта на общественото 
здраве; 

• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или 
исторически изследвания или за статистически цели; 

• за установяването, упражняването или защитата на правни 
претенции. 

• да поискате да ограничим използването на вашите данни при 
следните обстоятелства: 
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o ако възразите срещу обработването основано на легитимния 
ни интерес, ще ограничим обработването на данните, докато 
се чака резултатът от проверката дали законните ни 
основания имат преимущество пред Вашите интереси; 

o ако претендирате, че Вашите данни са неточни, трябва да 
ограничим обработването в очакване на резултат от 
проверката на точността на личните данни; 

o ако обработването е неправомерно, можете да не искате 
изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате 
ограничаване на използването им 

• да получавате данните, които сте ни предоставили в структуриран, 
често използван и машинно четим формат (например csv, xml файл) 
и правото да прехвърлите тази информация на друг администратор 
на данни; 

• да възразявате срещу обработването на Вашата информация за 
определени цели. Право да възразите срещу обработването въз 
основа на легитимен интерес: 

o Имате право да възразите срещу обработването на Вашите 
лични данни, извършвано въз основа на легитимния ни 
интерес. Политическа партия „Движение за права и свободи“ 
няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако 
не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за 
това, които имат предимство пред интересите и правата Ви 
или поради съдебни искове. 

• Право да възразите срещу директния маркетинг: 

o Имате право да възразите срещу получаването на 
маркетингови съобщения, включително срещу профилирането 
и анализа за целите на директния маркетинг. Можете да 
възразите срещу директния маркетинг като следвате 
указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова 
цел 

o При възражение срещу директния маркетинг, събраните 
данни за целите на директния маркетинг се изтриват; 
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• да оттеглите Вашето съгласие за използването на Вашата 
информация по всяко време, когато разчитаме на Вашето съгласие, 
за да използваме или обработваме тази информация. 

 

Политика за „бисквитки“ 
 

Използване на „бисквитки“ 
„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, 
които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство 
(компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни 
сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят 
потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои 
„бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват 
потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при 
ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират 
„бисквитките“ можете да намерите в Интернет. 
 

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт? 
Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на 
ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на 
информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват 
никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта Политическа партия 
„Движение за права и свободи“  не може да Ви идентифицира като личност, 
поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за 
защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се 
използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на 
Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, 
потребителските пътеки и ползваното съдържание. 

  
Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт? 

 
Сесийни „бисквит ки“ 
Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват 
информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. 
Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте 
добавили в количката на електронния магазин, кои страници на сайта сте 
посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не 
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събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, 
когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър. 
 
Пост оянни "бисквит ки" 
Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, 
като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до 
Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и 
накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, 
ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да 
коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на 
този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение. 
 
"Бисквит ки" на т рет а ст рана 
На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание 
от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn и др. 
Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието 
от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези 
уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети 
страни“, като Политическа партия „Движение за права и свободи“  няма контрол 
върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме 
да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете 
на съответните трети страни. 
  

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт? 
 
Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално 
създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването 
на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите 
настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ 
преди да инициирате посещение на http://www.dps.bg. Имайте предвид, че 
изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно 
върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско 
преживяване на него. 
  
Изключване или блокиране на „бисквит ки“ 
Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява 
от настройките на Вашия браузер. В Интернет можете да намерите помощна 
информация относно как се извършва контрола на „бисквитки“ в различните 
видове браузери. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на 

http://www.dps./
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всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на 
сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация. 
 
Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera | Blackberry | Safari iOS | 
Windows Mobile 
  
Всички „бисквитки“, които се ползват на този Уебсайт се заличават/изтриват 
автоматично след определен период от време. Този период варира до 365 дни 
според предназначението на конкретната „бисквитка“. 
 
В съответствие с член 77 от общия регламент за защита на данните, Вие имате 
право да подадете жалба до надзорен орган. 

 

Надзорен орган 

Комисия за защита на личните данни 
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
Email: kzld@cpdp.bg 
Уеб сайт: www.cpdp.bg 

 
Настоящата Политика за поверителност е актуализирана към 02.01.2020 година. 
 
Наст оящат а версия на т ози документ  е дост ъпна за целия персонал. 
 
Тази полит ика е одобрена от  Председат еля на ПП ДПС. 
 

 

 

Подпис:         Дата: 02.01.2020 г. 
 


