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ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В изпълнение на задължението ни да предоставим информация за правата на 
лицата по защита на личните им данни, оповестяваме следната политика за 
защита на личните данни, във връзка с осъществяваната от нас дейност свър-
зана с обработка на лични данни, в съответствие със Закон за защита на лични-
те данни и Регламент 2016/679 (GDPR) на Европейския парламент и Съвета.

ОБРАБОТВАЩ ЛИЧНИ ДАННИ

Наименование: 
Май Диеней Мач ООД, наричан по-долу “Администратор” ЕИК: 205375903

Седалище и адрес на управление: Република България, област София (столица), 
община Столична, гр. София 1000, район Средец, бул. “Евлоги и Христо Георги-
еви” ¹ 76А

Адрес за кореспонденция: гр. София, район Средец, бул. “Евлоги и Христо Геор-
гиеви” ¹ 76А

Телефон: +359 883 444 886
E-mail: team@mydnamatch.eu
Интернет страница: https://www.mydnamatch.eu/

КОМПЕТЕНТЕН НАДЗОРЕН ОРГАН 
ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” ¹2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” ¹2
Телефон: 029153518
Интернет страница: www.cpdp.bg

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ
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ОСНОВАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И 
СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът събира и обработва Вашите лични данни, във връзка с из-

ползването на интернет страница https://www.mydnamatch.eu за установява-

не на работен контакт, предоставяне на подробно описаните в страницата 

услуги, сключване на договори, извършване на плащания, издаване на фактури, 

въз основа на:

• Постъпило запитване от контактната форма на интернет страницата;

• Постъпило запитване на официално обявения имейл адрес на дружеството;

• Получено изрично съгласие от вас, като потребител на предоставяните услуги; 

• Изпълнение на задълженията по договор с Вас;

• Спазване на нормативно установено задължение;

• Целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

С приемането на общите условия и ползване на обявените услуги, между Ад-

министратора и потребителя на сайта, се създава договорно отношение, на 

което основание събираме, обработваме и съхраняваме вашите лични данни.

В НАШАТА РАБОТА ПРИЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ

• Законосъобразност;

• Добросъвестност;

• Прозрачност;

• Ограничение на целите на обработването;

• Точност;

• Ограничение на съхранението;

• Цялостност и поверителност на обработването.

ЦЕЛИ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО СЪБИРАМЕ, 
ОБРАБОТВАМЕ И СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние събираме и обработваме личните данни, предоставени от вас, като 

ползватели на нашата електронна страница https://www.mydnamatch.eu/, и 

предоставяните от нас услуги, за следните цели:

• Установяване на работен контакт и възможност за обратна връзка;

• Възможност за работа чрез контактната форма на електронната страни-

ца и отправяне на запитване до Администратора при потребителски инте-

рес и предоставяне на минимални данни (имена, е-mail, телефон);

• Създаване на персонален потребителски профил при заявен интерес;
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• Индивидуализация на страна по договора;

• Даване на съгласие за извършване на генетичен анализ от сертифицирани 

лаборатории в ЕС или трети страни;

• Предоставяне на заявена услуга;

• Издаване на фактури;

• Изпращане и получаване на тестове за събиране на генетичен материал 

чрез пощенски оператор или куриер;

• Анализиране на събрания генетичен материал от сертифицирана лаборатория;

• Получаване достъп до резултатите от генетичния анализ;

• Статистически цели;

• Маркетингови цели;

• Защита на информационната сигурност;

• Извършване на плащания;

• Изпълнение на задължения по силата на специални нормативни актове;

При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът 

може да обработва и съхранява лични данни, с цел изпълнение на задълженията си 

към компетентни и относими към дейността на дружеството администрации.

 

АДМИНИСТРАТОРЪТ НЕ СЪБИРА И 
НЕ ОБРАБОТВА ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО

• Разкриват расов или етнически произход;

• Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство 

в синдикални организации;

• Разкриват биометрични данни;

• Разкриват данни за здравословното състояние; 

• Разкриват данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;

• Касаят лица под 18 години;

• Не са събрани от лицата, за които се отнасят;

• Подлежат на автоматизирано взимане на решения с данни;

• Служат за целите на директния маркетинг;

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Администраторът съхранява данни от физически лица за срок от 5 години, с 

оглед нормативно предвиденият общ 5-годишен давностен срок, за защита на 

правните му интереси при съдебни спорове. При съдебен спор посоченият срок 

може да бъде удължен до приключване на производството и влизане на съдебно-

то решение в сила.
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Съхраняването на счетоводни документи касаещи потребител се извършва 

по реда и в сроковете, предвидени в Закона за държавен архивен фонд, Закона за 

счетоводството и Закона за ДДС, както следва:

• Счетоводни регистри и отчети – 10 години;

• Документи за финансов и данъчен контрол – 5 години;

• Всички останали носители – 5 години;

ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички 

Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за 

обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регла-

мент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

При пренос на данни към трети страни приложими ще са Решения на Европей-

ската комисия относно адекватното ниво на защита на данните.

СПОРЕД ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ 
ДАННИ СУБЕКТЪТ НА ДАННИ (ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ, 

ЗА КОЕТО СЕ ОТНАСЯТ ДАННИТЕ) ИМА СЛЕДНИТЕ ПРАВА 

• Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от адми-

нистратора);

• Достъп до собствените си лични данни;

• Коригиране (ако данните са неточни);

• Изтриване на личните данни (право “да бъдеш забравен”), което обаче не е 

абсолютно;

• Ограничаване на обработването от страна на администратора или обра-

ботващия лични данни;

• Преносимост на личните данни между отделните администратори;

• Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

• Да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизира-

но обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия 

за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

• Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че права-

та на субекта на данни са били нарушени.
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ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СУБЕКТЪТ НА ДАННИ ИМА ПРАВО 
ДА ПОЛУЧИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СВОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Физическото лице, което е субект на данни, има право да получи информация 
за администратора на лични данни, както и за обработването на личните му 
данни.

Тази информация включва:
• Данни, идентифициращи администратора, както и негови координати за 

връзка, вкл. координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данни-
те (ако има такова);

• Целите и правното основание за обработването;
• Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;
• Намерението на администратора да предаде личните данни на трета 

страна (когато е приложимо);
• Срока на съхранение на личните данни;
• Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително 

профилирането (ако има такова);
• Информация за всички права, които субектът на данни има;
• Правото на жалба до надзорния орган.
Посочената информация не се предоставя, ако субектът на данни вече раз-

полага с нея или е налице законова забрана или обективна невъзможност.
Случаи, в които субектът на данни има право да поиска от администратора 

изтриване на неговите лични данни
Субектът на данни може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните 

условия:
• Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
• Субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава 

обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
• Субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни осно-

вания за обработването, които да имат преимущество;
• Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно за-

дължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага 
спрямо администратора.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИ ОТ 
СТРАНА НА АДМИНИСТРАТОРА

Регламентът предвижда такава възможност за субекта на данни, при наличие 
на конкретни условия, сред които:
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• Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните. В този 
случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на адми-
нистратора да провери точността на личните данни;

• Обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае лични-
те данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използва-
нето им;

• Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на об-
работването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражня-
ването или защитата на правни претенции;

• Субектът на данните е възразил срещу обработването в очакване на про-
верка дали законните основания на администратора имат преимущество пред 
интересите на субекта на данните.

ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ 

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и 

които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използ-

ван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези 

данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на 

когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на 

съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по авто-

матизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, 

субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни 

от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА 
ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ

Физическите лица имат право на възражение срещу обработването на лич-

ните им данни. В подобни случаи администраторът на лични данни е длъжен да 

прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни 

законови основания, които имат предимство пред интересите, правата и сво-

бодите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защи-

тата на правни претенции.

При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директ-

ния маркетинг, обработването се прекратява незабавно и безусловно.
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ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА 
ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Потребителят трябва да има предвид, че в случай, че администраторът на 
лични данни разполага със законово право или задължение, или друго правно ос-
нование за обработване на личните данни на лицата, като например договор, 
той няма нито задължение, нито потребност да изиска съгласието на лицето.

Съгласно действащият Регламент сме въвели висок стандарт за даване на 
съгласие (“механизми за съгласие”). Тези механизми са ясни и подробни за активно 
изразяване на съгласието. 

Основните моменти по отношение на съгласието са следните:
• Исканията за съгласие са отделни от другите условия;
• Администраторът е предоставил на потребителя детайлни варианти за 

даване на съгласие;
• Предоставяне на информация на потребителя за лицата, които ще ползват 

съгласието;
• Информацията за взето съгласие се съхранява, за да може да се докаже, че 

дадено лице е дало съгласие, включително каква информация му е била предоста-
вена и кога и как лицето се е съгласило;

• Администраторът информира потребителят, че има право да оттегли 
своето съгласие по всяко време и как да направи това;

• Гарантиране на свободно дадено съгласие, без зависимост в отношенията 
между лицето и администратора.

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА 
СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

При установяване на нарушение на сигурността на личните Ви данни, което 
може да породи висок риск за Вашите права и свободи, Администраторът Ви 
уведомява за нарушението без ненужно забавяне, както и за мерките, които са 
предприети или предстои да бъдат предприети.

ВАШЕТО ПРАВО ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложи-
мото законодателство за защита на личните данни, имате право да подаде-
те жалба до Комисията за защита на личните данни, за което необходимата 
информация е предоставена по-горе.

Всяко физическо или юридическо лице има право на ефективна съдебна защита 
срещу правно обвързващо решение на надзорен орган, което се отнася до тях.
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Решенията на надзорния орган не са окончателни и могат да бъдат обжалва-
ни в съда. Обжалване пред съда на действията на надзорния орган по защита 
на личните данни може да има и когато той:

• не изпълнява искане или
• не информира субекта на данните в рамките на три месеца след подаване 

на жалбата или сигнала за напредъка или резултата от искането.
Субектът на данните има правото да подаде жалба до компетентния съд 

за обезщетение на вреди, настъпили в резултат на незаконосъобразно обра-
ботване на лични данни. 


