
ЛИЧНИ ДАННИ

Моля, прочетете внимателно нашата политика за защита на личните данни, за да
разберете ясни какви лични данни събираме, защо правим това, какво правим с
данните и какви права имате за защита на личната ви информация. Тази политика
важи за всички случаи, когато посещавате ceoclub.bg/angels или ни изпращате
информация чрез gust.com или имейл. С използването на който и да е от тези канали,
вие приемате, че сте прочели и разбирате нашата политика.

ЗАЩО ОБРАБОТВАМЕ ДАННИТЕ ВИ

Основната дейност на Клуба е да прегледа и избере проекти за финансиране. За да
направи това, Клубът събира и обработва някои лични данни на кандидатите за
финансиране. Тази информация е необходима на Клуба, за да извърши необходимия
анализ и финансиране на проекти и без тези данни Клубът не може да изпълни
ангажиментите си към кандидатите.
Данните ще бъдат обработвани от „СЕО Бизнес ангели“ ООД, ЕИК 204347979,
представлявано от управителят Милен Емилов Иванов.

КАКВО СЪБИРАМЕ

В процеса на подбор за финансиране ние обработваме:
Имейл адрес и телефонен номер на кандидатите, които са необходими за поддържане
на връзка с тях и за предоставяне на уведомления за възможностите за финансиране.
Име, дата на раждане, образование, квалификация, професионален опит, умения и
друга информация, която кандидатите предоставят, които са необходими за оценката
на проектите и участващите екипи.
Можем да не финансираме проекти веднага, затова ще запазим данните за период от
5 години.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Всеки кандидат е отговорен и гарантира, че ни предоставя информация от и за трети
лица, само когато тези данни са придобити в съответствие със законовите изисквания
на приложимото законодателство за защита на личните данни и само когато
кандидатът има всички правни основания за предаване на тази информация на Клуба.
Цялата отговорност за законови нарушения в случай, че кандидат предоставя лични
данни на трети страни, се поема от съответния кандидат.

ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние използваме обработващи личните данни, но гарантираме, че личните ви данни се
обработват с високо ниво на сигурност. Когато обработващите се намират извън ЕС и
по-специално в САЩ, ние гарантираме, че дейността им е в съответствие с
изискванията на Privacy Shield. Такива обработващи са MailChimp и Gust.
Ние не продаваме, не продаваме, не разпространяваме или по друг начин
прехвърляме на външни лица вашите лични данни.



НЕПЪЛНОЛЕТИ ЛИЦА

Нашата платформа се използва само от лица над 18-годишна възраст.
Ако получим информация, че сме събрали лични данни на лице под 18-годишна
възраст, ние незабавно ще ги изтрием, освен ако не сме законово задължени да
съхраняваме такива данни.
Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали
информация от лице на възраст под 18 години.

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите
точността на съхраняваната информация и / или да коригирате или допълните тази
информация. Можете да поискате личната ви информация да бъде изтрита. Освен
това имате право да възразите, когато правата ви за защита на личните данни са били
нарушени.
Ще направим разумни търговски усилия, за да ви предоставим в разумен срок достъп
до вашите лични данни, които поддържаме или да ги коригираме в рамките на 30 дни
от получаване на молбата ви. Ще изпълним инструкциите ви за изтриване на лични
данни в максимален срок от 30 дни, освен ако законодателството на ЕС или
българското законодателство не изисква допълнително съхранение. Моля, имайте
предвид, че можем да съхраняваме тази информация на базата на законни интереси
или за други правни цели или да се налага (включително по договор или GDPR) да
съхраняваме определена информация и да не я изтриваме (или да съхраняваме тази
информация за определено време, в който случай ще изпълним искането за
заличаване само след като сме изпълнили тези изисквания). Моля, имайте предвид, че
след като изтрием информацията си, вече няма да можете да използвате мрежата и
услугите ни.

Ако искате да получите достъп, да изтриете (когато е приложимо) или да поправите
личната си информация, моля, адресирайте своите искания и жалби до:
Адрес: Република България, 1164, гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 7, офис 2.
Имейл адрес
Моля, посочете ясно в темата, че вашето искане засяга въпрос, свързан с личните
данни, и по-конкретно дали е искане за достъп, коригиране, изтриване или друго.
Имайте предвид, че може да поискаме допълнителна информация, за да определим
самоличността ви.

Може да отхвърлим молби, които са необосновано повтарящи се, изискват
непропорционални технически усилия или са прекомерни. Когато можем да
предоставим достъп до информация и корекция, ще го направим безплатно, освен в
случаите, когато това ще изисква несъразмерни усилия.

НАДЗОРЕН ОРГАН



Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, можете да
подадете жалба до надзорния орган на България, който е Комисията за защита на
личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.
Можете също така да подадете жалбата си в страната, в която живеете, по работното
си място или по мястото, където смятате, че нарушаваме правата ви.

Във връзка с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните
данни, “СЕО Бизнес Ангели” ООД предоставя на членовете на Клуба следната
информация:

Дружеството – Администратор на лични данни е “СЕО Бизнес Ангели” ООД, дружество,
учредено и съществуващо в съответствие със законите на Република България,
вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на Агенция по вписванията с
ЕИК 204347979, със седалище и адрес на управление: Република България, град
София, п. к. 1164, бул. „Христо Смирненски“№ 7, офис 2, представлявано от
управителя Милен Емилов Иванов.

“СЕО Бизнес Ангели” ООД цени изключително много конфиденциалността и правото
на неприкосновеност на личния живот на своите членове и пази данните, които
обработва, сведени до минимум и максимално защитени. Обработваме само данни,
които са ни необходими за осъществяване на нашата дейност и само с Ваше
потвърждение и на базата на законоустановени основания.

Данните, които обработваме за членовете ни, са:
Име, ЕГН, адрес, телефон и адрес на електронна поща.
Име и ЕГН са ни необходими за подготовка и издаване на съответните счетоводни
документи, свързани със заплащане на членския внос от членовете.
Адрес, адрес на електронна поща и телефонен номер са ни необходими, за да се
свържем с Вас в изпълнение на ангажиментите ни и за предоставяне на информация
относно инициативите на Клуба, както е описано в Писмото за ангажимент, в отговор
на Вашите запитвания и искания и за да предоставим информацията или
съдействието, от което се нуждаете.

Ние обработваме и използваме само данни, които нашите членове са ни предоставили
доброволно. Това означава, че всички лица, включително членовете на Клуба, носят
отговорност да не предоставят данни на трети лица в нарушение на техните права за
защита на личните данни.

Предприели сме широк кръг от технически и организационни мерки за защита на
Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Личните
данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват
своята работа във връзка с предоставяне на услугите на Клуба.

Обработваме данните Ви, докато сте член на Клуба, след което ги изтриваме от
нашата база данни, освен ако това не се изисква от закон или Вие не заявите желание
да продължите да получавате уведомления по електронна поща за дейността на Клуба
за срок от една година след прекратяване на членството Ви.



Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите
точността на съхраняваната информация, да коригирате или актуализирате тази
информация, да поискате личната ви информация да бъде изтрита, ако са налице
основания за това, имате право да поискате да се ограничи обработването на личните
Ви данни, имате право да се оплачете, когато правата ви за защита на личните данни
са били нарушени. Може да Ви бъде отказано да заличим личните ви данни за
спазване на наше правно задължение или за установяването, упражняването или
защитата на правни претенции.
Можете да използвате най-удобния за Вас начин за комуникация, като адресирате
всички искания до: адрес: КОНТАКТ

Ако смятате, че сме нарушили правата Ви във връзка с личните ви данни, можете да
подадете жалба до надзорния орган на България, който е Комисията за защита на
личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

https://ceoangels.bg/#contact-us

