
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ  
ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНТНО СЪБИТИЕ  ONE CONFERENCE 

 
 
Съгласно  член  13,  параграфи  1  и  2  и  26,  точка  2,  точка  2  от  Регламент  (ЕС)  2016/679  на 
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 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/ЕО  (Общ  регламент  за  защита  на  данните)  (наричан  по‐долу 
"GDPR") предоставяме информация относно обработването на лични данни: 
 
1. Обхват. 

Тази информация за обработването на лични данни се отнася до обработването на лични 
данни на физически лица, които са или могат да се интересуват от участие в конференцията, 

организирана от ВЕЛУКС България ЕООД, ВАС Про ООД, Ви Джи Еф ООД, Конформа ЕООД, 
Алумил България ООД.   (наричани по‐долу   "организатори"). 
 

2. Съвместни администратори на лични данни. 
Целите и методите за обработване на личните Ви данни се определят съвместно чрез: 
1. ВЕЛУКС  България  ЕООД  със  седалище  в  София,  България,  Фирмен 

идентификационен номер BG121745393.   Можете да  се  свържете  със Съвместния 
администратор чрез кореспонденция на адреса на седалището или по електронна 
поща на bulgaria@velux.com.  

2. ВАС Про ООД със седалище в София, България, Фирмен идентификационен номер 
BG131288936.    Можете  да  се  свържете  със  Съвместния  администратор  чрез 
кореспонденция  на  адреса  на  седалището  или  по  електронна  поща  на 
office@vasroofing.com.  

3. Ви  Джи  Еф  ООД  със  седалище  в  София,  България,  Фирмен  идентификационен 
номер BG131004777.  Можете да се свържете със Съвместния администратор чрез 
кореспонденция на адреса на седалището или по електронна поща на office@vjf.bg.  

4. Конформа  ЕООД  със  седалище  в  София,  България,  Фирмен  идентификационен 
номер BG203025943. Можете да се свържете със Съвместния администратор чрез 
кореспонденция  на  адреса  на  седалището  или  по  електронна  поща  на 
office@conforma.bg.  

5. Алумил  България  ЕООД,  със  седалище  в  София,  България,  Фирмен 
идентификационен номер BG121683172.   Можете да  се  свържете  със Съвместния 
администратор чрез кореспонденция на адреса на седалището или по електронна 
поща на alumilbg@alumil.com.  
 

 
Ако  нови  Организатори  се  присъединят  към  съвместното  споразумение,  ще  бъдете 
информирани, като актуализирате настоящото Известие за поверителност. 
 

3. Съвместни договорености между съвместните администратори. Точка за контакт. 
Като част от споразумението за съвместно администриране, сключено между Съвместните 
администратори, ние се споразумяхме за обхвата на нашата отговорност по отношение на 
изпълнението на задълженията по GDPR. По‐специално се съгласихме, че: 
1. ВАС Про ООД е длъжен самостоятелно да изпълнява задълженията за предоставяне на 

информация,  посочени  в  членове  13  и  14  от  GDPR,  както  и  да  упражнява  правата, 
посочени в членове 15‐22 от GDPR, по отношение на лица, чиито данни са получени чрез 

уебсайта http://www.onceconfrence.live(наричан по‐долу "Уебсайтът"). 
2. Всеки  от  Съвместните  администратори  е  длъжен  самостоятелно  да  изпълнява 

задълженията  за  предоставяне на  информация,  посочени  в  членове 13  и 14  от GDPR, 
както и да упражнява правата, посочени в членове 15—22 от GDPR, по отношение на лица, 
чиито данни е получил самостоятелно. 

3. Наборът  от  лични  данни  се  поддържа  съвместно  от  съвместните  администратори. 
Съвместните администратори могат да обработват лични данни, съдържащи се в досието, 
при  условие  че  са направени  за целите,  описани  в  точка 4  от  настоящото известие  за 



поверителност. 
4. Създадохме звено за контакт, с което можете да се свържете по отношение на защитата 

на данните: info@oneconference.live, ВАС Про ООД (с бележката: "Контактна точка"). 
5. Всеки от съвместните администратори носи отговорност за своите действия и пропуски 

при обработването на лични данни, съдържащи се в базата данни. В допълнение, ВАС 

Про ООД отговаря за съхранението на лични данни в   базата данни в съответствие с 
приложимите разпоредби. 

 
4. Цели и правни основания за обработване на лични данни и време за съхранение. 

 

Цел  Правно 
основание 

Период 

Организиране на 
конференции  

Член 6, параграф 
1, буква а) е) от 
GDPR;  
 

3 месеца след края на 
конференцията 

Комуникация, свързана с 
организацията на 
конференцията и нейното 
популяризиране 

Член 6, 
параграф 1, 
буква е) от GDPR 

3 месеца след края на 
конференцията 

Промоция на събитието 
(съдържаща снимки, 
направени на събитието) 

Член 6, 
параграф 1, 
буква е) от GDPR 

15 месеца след края на 
конференцията 

Споделяне на лични данни 
на участниците в събитието 
за по‐нататъшни цели на 
Организаторите, когато те 
обработват за свои 
собствени цели като отделни 
събирачи 

Член 6, 
параграф 1, 
буква е) от GDPR 

Докато клиентът не възрази. 

Изпълнение на законния 
интерес на съвместните 
администратори, състоящ се 
в установяване, разследване 
или защита срещу 
евентуални искове 

Член 6, 
параграф 1, 
буква е) от GDPR 

Докато този интерес не бъде 
преследван или прекратен 
(докато всички възникнали 
претенции не бъдат 
ограничени във времето) или 
докато не бъде подадено 
ефективно възражение срещу 
съхранението. 

     

 
5. Категории лични данни. 

Съвместните администратори могат да обработват следните категории лични данни: 
1. Идентифициращи данни, например име и фамилия, име на фирмата 
2. Данни за контакт, напр.: имейл 

 
6. Получатели на лични данни. 

Съвместните администратори могат да прехвърлят Вашите лични данни до необходимата 
степен, по‐специално на следните категории получатели: 

1. субекти, предоставящи услуги на Администратора, по‐специално: 

 субекти,  които  оперират  или  предоставят  на  Колекторните  ИТ  системи  и 
инструменти, в които се обработват лични данни (комуникационна система, 
уебсайт) 

 субекти  , предоставящи маркетингови услуги на Съадминистратора 
2. институции, упълномощени по закон да получават лични данни на потребителите 

въз  основа  на  съответните  законови  разпоредби  (напр.  Данъчната  служба, 



съдебните или други органи), 
3. институции,  упълномощени  от  закона  да  контролират  дейността  на 

Колекционера, 
4. Дружества  от  капиталовата  група  или  по  друг  начин  свързани  със  Съвместния 

администратор в структурата на собствеността 
 
7. Субектите, обработващи лични данни, са задължени да прилагат подходящи предпазни 

мерки чрез прилагане на подходящи технически и организационни мерки, осигуряващи 
адекватно ниво на сигурност, съответстващо на риска, свързан с обработването на лични 
данни,  в  съответствие  с  разпоредбите  на  GDPR,  както  и  в  съответствие  с  други 
общоприложими  разпоредби.  Обработващите  данни  са  задължени  да  пазят 
съдържанието на обработваните лични данни поверително. 
 

За да упражните правата си, можете да се свържете с Звеното за контакт, посочено в точка 
3.4, или всеки от Администраторите на адреса, посочен в точка 2. 
 

Имате право да подадете жалба до надзорния орган, който е  Комисията за защита на личните 

данни на Република България, Адрес: бул. Цветан Лазаров, София 1592, Електронна поща: 

kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg  

  
 

1. Източник на данни. 
Вашите  лични  данни  са  получени  независимо  от  съвместните  администратори  и  са 
споделени  с  други  съвместни  администратори,  за  да  могат  да  организират  една 
конференция. 

 
1. Актуализиране на информацията за обработването на лични данни. 

Настоящото Известие за поверителност относно обработването на лични данни влиза в сила 
от  01.09.2022  г.  и  може  да  подлежи  на  допълнителни  промени.  Промените  ще  бъдат 
публикувани на сайта. 
 


