
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В   
БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО 
 
Българската федерация по ветроходство (БФВ) е сдружение, юридическо лице с нестопанска 
цел, извършващо дейност в обществена полза за развитието, разпространението и 
утвърждаването на ветроходството като спорт.  
 
Българската федерация по ветроходство, 
ЕИК 121191677 
бул. “Васил Левски” № 75, 
София 1040,  
България 
Телефони: +359 2 9300624 
GSM: +359 887 060865 
Факс: +359 2 4788208 
Е-mail: secretarybulsaf@gmail.com 
 
Длъжностно лице по защита на личните данни 
Българската федерация по ветроходство 
бул. “Васил Левски” № 75, 
София 1040,  
България 
Телефони: +359 2 9300624 
GSM: +359 887 060865 
Факс: +359 2 4788208 
Е-mail: secretarybulsaf@gmail.com 
 
 

Цели и обхват на политиката 

С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни БФВ отчита 

неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване 

на личните данни на физическите лица. В съответствие със законодателството и добрите 

практики, сдружението прилага изисканите технически и организационни мерки за защита на 

личните данни на физическите лица. 

С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни БФВ цели да информира 

физическите лица за целите на обработване на личните данни, получателите или категориите 

получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволния 

характер на предоставяне на данни, както и последиците от отказ за предоставянето им, 

информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни. 

Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или 

може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един 

или повече специфични признаци. 

Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които БФВ извършва 

по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични средства. 



Регистър на лични данни е всяка структурирана съвкупност от лични данни, достъпна по 

определени критерии съобразно вътрешните документи на БФРЛ, която може да бъде 

централизирана и децентрализирана и е разпределена на функционален принцип. 

Администратор на лични данни е БФВ, което самостоятелно или чрез възлагане на друго лице 

обработва лични данни. 

Съобщение за поверителност 

Съобщението за поверителност е информация, която Българска федерация по ветроходство 

(БФВ) предоставя на спортисти, треньори, съдии, дежурни представители, оценители и други 

физически лица обхванати от уредбата на ветроходството от БФВ, описваща как събираме, 

използваме, съхраняваме и разкриваме личната информация, която обработваме като 

администратор на лични данни. БФВ признава значението на защитата личната и поверителна 

информация във всичко, което правим. Това съобщение за поверителност е част от нашия 

ангажимент да гарантираме, че обработваме Вашите личните данни добросъвестно и 

законосъобразно. Съобщението също така обяснява Вашите права по отношение на 

информацията, чието обработване  контролираме. 

 

Обработка на лични данни 

Вашите лични данни се обработват във връзка с дейностите, които БФВ, като лицензирана 
спортна федерация във връзка с: 

• организирането на държавните първенства по ветроходство и състезанията от 
международния календар, провеждащи се на територията на Република България; 

• •излъчване на шампионите на Република България за съответните класове и възрастови 
групи;  

• картотекиране на състезатели и треньори; 

• удостояването със звания спортисти, треньори и спортни деятели; 

• подбора, организацията и провеждането на подготовката на националните отбори и 
обезпечаването на участието им в международни състезания; 

• организиране разпространяването на постъпващата от чужбина техническа, спортна и 
професионална информация. 

• организиране и провеждане обучение чрез националната ветроходна съдийска комисия и 
регионалните ветроходни съдийски комисии за повишаване на квалификацията и 
присъждане съдийски права по ветроходство. 

• организиране и провеждане техническа и мерителната дейност, издаване мерителни 
свидетелства или свидетелства за състезателен бал и присъждане правоспособност на 
членовете на техническата комисия. 

• предлагане спортните клубове за лицензиране и/или вписване в съответните регистри, в 
съответствие с действащото законодателство. 

• подготвяне специализирани технически и административни кадри по ветроходство. 

• санкциониране спортисти и длъжностни лица, допуснали употреба на допингови 
средства. 

• регламентиране и осъществяване спортно правосъдие и спортен арбитраж чрез 
апелативната комисия на БФВ. 

• регистриране и прекратяване състезателните права на спортистите по ветроходство и 
разрешава трансфера на състезатели и на спортни кадри. 
 



Като администратор на лични данни, БФВ обработва лични ви данни чрез съвкупност от 
действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни при спазване на 
следните принципи : 

• законосъобразност на обработката на лични данни; 

• целесъобразност на обработката на лични данни; 

• пропорционалност на обработката на лични данни; 

• актуалност на обработваните лични данни. 

 
Правно основание за обработка 

БФВ обработва данните във връзка с упражняването на официални правомощия, които са 

предоставени на администратора на основание Закона за физическото възпитание и спорта. 

Правното основание за обработка на специални категории данни е във връзка с посочените в 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета условие е необходимост за 

научни или исторически изследвания  или за статистически цели. 

 

Категории получатели на лични данни 

Получатели на лични данни са физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или 

друга структура, пред която се разкриват личните данни. 

Такива могат да бъдат: 

• Вие самите; 

• Вашите клубове; 

• Служители на БФВ; 

• Обработващи данни от името на БФВ; 

• Доставчици на БФВ; 

• Антидопингов център; 

• Национални и международни спортни организации; 

• Публични институции и сходни органи; 

• Правоохранителни органи; 

• Широката общественост. 
 

Срок, за който ще се съхраняват вашите лични данни 

Лични данни се съхраняват само толкова дълго, колкото се изисква от нас : 

• за периода на съществуване на федерацията, доколкото данните имат научна, 
историческа или статистическа стойност; 

• за да спазим нормативната уредба и изисквания, включително за периода, изискван от 
данъчни органи; 

• във връзка с възможен иск или защита в съд. 
 

Права, с които разполагате, във връзка с предоставените от вас лични данни 

Във връзка с личните данни, които сте ни предоставили, имате  право на: 



• право на информираност, относно данните, които идентифицират администратора и 

неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или 

категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или 

доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за 

предоставянето им; 

• право на достъп до отнасящи се до тях данни. В случаите, когато при предоставяне 

правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето 

лице, администраторът е длъжен да предостави частичен достъп до тях, без да разкрива 

данни за третото лице; 

• право на заличаване, коригиране или блокиране на лични данни, обработването на които 

не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да се поиска да бъдат уведомени 

третите лица, на които са били разкрити личните данни на лицето, за всяко заличаване, 

коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е 

невъзможно или е свързано с прекомерни усилия; 

• право на възражение пред администратора срещу обработването и/или разкиването на 

личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това. Право 

да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети 

лица при наличие на законово основание за това; 

• право на защита- пред КЗЛД и по съдебен ред.. 

В случай, че сте предоставили съгласие за обработване на личните данни, вие имате право да 

оттеглите това съгласие, като това не се отразява на законосъобразността на обработването до 

момента на оттегляне на съгласието. 

 

Задължително предоставяне на личните данни 

Предоставянето на личните данни е задължително за участие в събития от всякакъв характер 

във връзка с дейностите осъществявани от БФВ. 

Изрично съгласие на физическите лица, чиито данни се обработват не винаги е необходимо, ако 

Администраторът разполага с основание за обработка на лични данни, предвидено в 

действащата нормативна уредба на Рупублика България. 

 

Актуализиране на съобщението 

В случай на съществена промяна в начина, по който обработваме личните данни  и/или в който и 

да е друг аспект на настоящото Съобщение, БФВ ще Ви уведоми за съответната промяна 

веднага, като публикува на сайта http://www.bulsaf.bg обновеното Съобщение. 

 

 

Настоящата Политика е приета от председателя на БФВ на 23.05.2018  год. и влиза в сила от същата дата, 

като относимите към защитата на личните данни дейности и мерки се изпълняват от сдружението, съгласно 

нормативната уредба и са приведени в съответствие с разписаните тук правила. 

 


