
 

 

  

 

ПОЛИТИКА ПО 
ИНФОРМАЦИОННА 
СИГУРНОСТ 
[Подзаглавие на документа] 
 
Рамката от политики и конкретни мерки в съответствие 
с Регламент(EC) 2016/679 на Европейския парламент и 
на Съвета Общ Регламент за защита на личните данни 
(GDPR) 
 
НОВЕЛМЕД ООД 
10.5.2018 г. 
 



ИНФОРМАЦИОННА ПОЛИТИКА „НОВЕЛМЕД“ ООД                                                                                                 Версия 01-05.2018 

1 

ЦЕЛИ 

Настоящата система задава рамката от политики и конкретни мерки в съответствие с 

Регламент(EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета Общ Регламент за защита на 

личните данни (GDPR) и насочени към гарантиране на конфиденциалност на информацията и 

недопускане на неоторизирън достъп и/или разпространение на лични данни, в съответствие с 

нормативни и професионални изисквания, чрез прилагане на ограничения върху достъпа и 

разкриването на лични данни. 

 

ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА ФИРМЕНИЯ САЙТ ОТПРАВИЛИ ЗАПИТВАНЕ 

1.Законност на обработването на личните данни  

Физическите лица са дали изричното си информирано съгласие за обработката на личните 

си данни за конкретните цели на обработването им – получаване на отговор на отправено 

запитване до дружеството Администратор на тези данни. 

 

2.Какви категории лични данни на клиентите се обработват? 

Видовете лични данни на посетители, които се обработват от НОВЕЛМЕД ООД, с цел 

обратна връзка при отправено запитване чрез фирмения сайт : 

 Име и фамилия/опционално/; 
 Имейл адрес; 
 Телефонен номер за връзка;  
 
 

2.1.Личните данни не попадат в категорията чувствителни лични данни. 

3.С каква цел се обработват лични данни на клиентите ? 

Целта на обработка на данните е : 

 Обратна връзка за контакт с отправилия запитването за отговор на поставени 

въпроси или внасяне на уточнения по съдържанието на офертите. 

 
 

4.Начин на получаване на личните данни 

А.По електронен път лично от лицето 

Голямата част от личните  данни се събират от лица посетили рекламния сайт на 

дружеството www.novelmed.bg. Клиентите дават своите лични данни доброволно чрез 

формата за онлайн запитване.  

Б.Автоматично 

http://www.novelmed.bg/
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Уеб сървърът, на който е позициониран сайтът на Дружеството събира и автоматизирано 

статистически данни за посещенията, като IP адрес, ISP /Internet Service Provider/, вид на 

браузъра, време на престой на страниците, честота на посещенията и времето на първото 

и най-скорошното посещение. За целта, той използва HTTP статистически „бисквитки“. 

Данните, които се събират по този начин са единствено статистически и анонимни и няма 

как лесно да се свържат с конкретно физическо лице тъй като се прилага 

псевдонимизация на данните – генерира се автоматично уникален номер за потребителя. 

Самият сайт на Дружеството не генерира „бисквитки“, а комуникацията между браузъра 

на клиента и него се осъществява сесийно. Събраните по този начин данни съществуват до 

затварянето на клентския браузър. Тези данни също не идентифицират физическото лице 

директно. 

Сайтът не използва и „бисквитки“ на трети страни. 

 

5.Предоставяне на лични данни на Обработващи лични данни и разкриване пред трети 

лица: 

НОВЕЛМЕД ООД не  предоставя личните данни на клиентите  на трети лица. 

Личните данни на клиентите могат да бъдат разкрити пред публичните органи, които 

могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на 

Съюза или правото на държава членка и не се считат за „получатели“.  

6.Длъжности, свързани с обработването и защитата на лични данни на клиентите  

- Личните данни на клиентите стават достояние единствено на управителите на 

НОВЕЛМЕД ООД в процеса на извършване на обратна връзка за отговор на 

отправилите запитвания. 

 
7.Срокът, в който се съхраняват данните за клиентите: 

- Всички лични данни на лицата отправили запитване през рекламния сайт на Дружеството 

се изтриват веднага след като е изпълнено тяхното предназначение а именно – 

извършване на обратна връзка с лицето за отговор на поставените въпроси.  

 


