ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
в Център за асистирана репродукция
(„Политика за поверителност“)
Центърът за асистирана репродукция, наричан в документа „Центъра“ към
Министерство на здравеопазването зачита неприкосновеността на личния живот на
лицата, кандидатстващи за организационно и финансово подпомагане със средства от
Центъра за асистирана репродукция и гарантира в максимална степен защитата на
личните данни, предоставени от физическите лица и обработвани във връзка с тяхното
кандидатстване.
Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на 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/EО („Регламент (ЕС)
2016/679”).
Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани
след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт
http://www.car-bg.org
Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо
лице, което кандидатства или е одобрено да ползва организационно и финансово
подпомагане от ЦАР.
Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни
Центърът за асистирана репродукция към Министерство на здравеопазването е
второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването, който
събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика,
Закона за здравето и Правилника за организация и дейността на центъра, приет от
Министерски съвет.
Център за асистирана репродукция 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:
1431, гр. София, бул. "Акад. Иван Гешов" 15, ет. 11, тел.:+359 (2) 895 31 49,
cfar@mh.government.bg
По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се
обръщате и към длъжностното лице по защита на данните СМС България - ЕООД на
следните координати за връзка: имейл: dpo@cmc.bg , тел. + 359 9715544.

•
•
•

Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме
Центърът събира така наречените „чувствителни лични данни“, по смисъла на
Регламент (ЕС) 2016/679, които се използват за създаване и поддържане на регистър на
лицата, подали заявления за организационно и финансово подпомагане от Центъра за
извършване на асистирана репродукция. Тези данни включват:
трите имена, ЕГН, лична карта, гражданство, адрес, телефон и електронната поща на
заявителя – жената;
трите имена и ЕГН на съпруга или партньора (лице от мъжки пол);
Етапна епикриза и медицинска документация, изготвена от лечебно заведение.
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Предоставените от Вас чувствителни лични данни са необходими за идентификация и
изпълнение на дейностите на Центъра, съгласно ПМС 25 от 2009г. и ПМС 20 от
10.02.2014г.

•

•

Центърът обработва данните Ви за следните цели:
Идентифициране на лицата, които: желаят да използват или използват финансовото
подпомагане за дейности по асистирана репродукция в лечебни заведения в Република
България;
Извършване на обработка от обработващи данните – разглеждане на заявленията от
специализирана Комисия, отчитане, приемане и разплащане с лечебните заведения;
Осигуряване защита и сигурност на мрежата на Центъра;
Центърът защитава личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп,
употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени
да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен
това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол
на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и
обработка на информацията.
Центърът обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие
на заявителя за тяхното обработване.

•

Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:
БНБ , обслужваща плащанията към лечебните заведения, наредени от Центъра;
За какъв срок се съхраняват личните Ви данни
Продължителността на съхранение на личните Ви данни се определя от момента на
кандидатстване за получаване на финансирането до навършване на 45 години на лицето
(жената). Това се отнася и за данните на съпруга или партньора.
Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи
за осъществяване на данъчно –осигурителния контрол, като платежни нареждания
фактури и др. се съхраняват 10 години, съгласно изискванията на Закона за
счетоводство.
Достъп, корекции и оттегляне
По всяко време можете да поискате от Центъра да Ви предостави информация за
личните данни, които са събрани и съхранява за Вас. Можете също така да изискате
Центърът да коригира или актуализира такива лични данни.
Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и
използване на Вашите лични данни след изтичане на определения срок за съхранение
на лични данни, съгласно нормативните разпоредби.
Част от правата Ви като изтриване на данните или възразяване срещу обработването,
могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Информираме Ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина,
по който се обработват данните Ви до надзорния орган Комисия за защита на личните
данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.
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Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Центъра и какви са
последиците от това
За да приемем Вашето заявление и да Ви предоставим организационно и финансово
подпомагане със средства от Центъра за асистирана репродукция, е необходимо да ни
предоставите определени данни, които са нужни за осъществяване на дейността ни и за
изпълнение на нормативните ни задължения.
Непредоставянето на следните данни възпрепятства възможността Центърът да Ви
отпусне исканите средства:
• Трите имена, ЕГН, лична карта, гражданство, адрес, телефон и електронната поща
на заявителя – жената;
• Трите имена и ЕГН на съпруга или партньора (лице от мъжки пол);
• Етапна епикриза и медицинска информация, изготвена от лечебно заведение за
асистирана репродукция;

Тази политика е последно осъвременена на 25.05.2018 г.
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