
 

 

Декларация за защита на личните данни във връзка с организирането на събития и 
други срещи и използването на лични данни от „Ивент Дизайн“ ООД 

 
Организационен екип на „Ивент Дизайн”, ангажиран с обработването на лични данни 

 Управител – Мария Арсова 

 Мениджър „Проекти“ – Десислава Николова 
 

Цел на обработването на лични данни 

 Обработване на участието в събития и други срещи, организирани от „Ивент Дизайн” в рамките на схемата Focal 
Point Assistance Tool (Инструмент за подпомагане фокусен център, FAST); 

 Изготвяне на списък с участници, включително адреси на електронна поща, който може да бъде разпространен на 
събитието; 

 Съхраняване на обработените лични данни в базите данни за контакт; 

 Използване на личните данни в публикации, за комуникационни и промоционални цели и др. 
 
Видове обработвани лични данни 

 Идентификационни данни: фамилия, собствено име, организация, служебна електронна поща, професионално 
звание, длъжност, служебен факс номер, снимки, видео 
 

Правно основание 

 ОБЩО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ POMILIO BLUMM И МРЕЖОВИ ПАРТНЬОРИ 
ИЗТОЧНИК: РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ на Европейската агенция за 
безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) от 03.11.2017 г. 
 
Законосъобразност на обработването 

 Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД), който влиза в сила на 25 май 2018 г. и се прилага в България като държава 
членка. 

 
Получатели на обработваните лични данни 

 Управител, мениджър „Проекти“ и асистент на място при провеждане на събитието 

 Контрагентите на EU-OSHA с предварителното разрешение на Агенцията и единствено с цел изпълнение, 
управление и контрол на договора (например, организиране на събития, конференции в рамките на дейностите по 
FAST) 

 Не се разрешава външно предаване на данни извън участниците в събитието. 
 
Права на субектите на данни 

 Субектите на данни имат право на достъп, коригиране, ограничаване или изтриване на личните им данни в 
случаите, предвидени в глава 3 от ОРЗД. 

 

 Искания за промяна или изтриване на лични данни трябва да се изпращат на електронна поща: 
office@eventdesignbg.com. 

 
Информация относно срока на съхранение на личните данни 

 „Ивент Дизайн” ще съхранява и обработва личните данни на участниците през срока на действие на договора с 
EU-OSHA. 

 
Искане за информация  

 За допълнителна информация относно боравенето с личните им данни субектите на данни могат да отправят 
исканията си до г-жа Глория Попова на адрес: office@eventdesignbg.com. 

 
Компетентен орган за съдействие 

 Ако считат, че операциите по обработването не са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД), субектите на 
данни имат право да се обръщат по всяко време към Комисията за защита на личните данни. 

 
Начална дата на обработването 

 Датата на потвърждение на участието в събитието. 

 


