ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Последна актуализация: май 2018 г.

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви информира за това как Български
дарителски форум (БДФ) обработва вашите лични данни като администратор, както и да ви насочи
как бихте могли да ги управлявате във връзка с обработването им.
Мисията на БДФ е да работи за развитие на филантропията в България, като част от усилията ни са
свързани с предоставяне и широко споделяне на актуална информация с всички заинтересовани
страни по темите „дарителство“, „филантропия“, „корпоративна социална отговорност“,
„доброволчество“, „активно гражданско участие“.
Чрез настоящата Политика бихме искали да декларираме ангажимента си като регистриран
администратор на лични данни, който прилагаме в пълно съответствие с Общия регламент за
защита на личните данни (ОРЗД/GDPR) в Европейския съюз.
От 25 май 2018 г. влизат в сила нови правила за прилагане на ОРЗД. Неговата цел е да уеднакви
политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането, обработването и съхраняването
на лични данни. Чрез правилата му се гарантира правото на всеки отделен човек за
неприкосновеност и защитени лични данни. ОРЗД е разработен в съответствие с мерките срещу
злоупотреби с личната информация на всеки от нас.
БДФ като мрежова организация и в качеството си на администратор на лични данни съхранява
лични данни, които са предоставени доброволно чрез директна комуникация, през официалните
интернет страници, собственост на БДФ, и по силата на взаимно договорени ангажименти.
Основният комуникационен канал е електронната поща. БДФ изпраща периодично актуална
информация в месечен бюлетин до своите членове, дарителски бюлетин до по-широк кръг от
заинтересовани получатели, новини за предстоящи събития, програми, конкурси, както и резултати
от проучвания и анализи.
Данните, които обслужват тези информационни цели, са електронна поща, име и фамилия на
получателя, както и организация, която той представлява или е част от нея.
Във всеки един момент получателят на актуална информация може да се отпише от мейлинг
списъците, за които е абониран.
БДФ не предоставя личните данни, които ползва за информационните си цели, на трети страни. БДФ
има правото да предоставя наличната информация, когато тя е изискуема от закона и когато сметне,
че това е необходимо, за да защити своите права.
Срокът за съхраняване на лични данни е обвързан с основанието за тяхното съхранение – например:
регистриран получател на дарителския бюлетин е дал съгласието си БДФ да събира и обработва
информация за него. Във всеки един момент получателят на информация може да се отпише.
БДФ си запазва правото да променя настоящата Политика за поверителност по всяко време.
За директна връзка и при въпроси: office@dfbulgaria.org.

