ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Сдружение „Българска организация за верификация на лекарствата“ („БОВЛ“) желае и взема всички
необходими мерки във връзка със защита на личните данни, които обработва в съответствие с
изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („GDPR“), Закона
за защита на личните данни и свързаните с тях актове.
В изпълнение на своите основни задължения на администратор на лични данни за прозрачно и
законосъобразно обработване на личните данни, БОВЛ приема настоящата Политика за
поверителност на личните данни и ви информира за следното:
I.

Кой е администратор на личните ви данни

1.

Администратор на личните ви данни е Сдружение „Българска организация за верификация
на лекарствата“, сдружение с нестопанска цел в частна полза, с ЕИК 177021524, със
седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 36.

2.

Всички въпроси и искания във връзка с личните ви данни може да отправяте на адрес:
гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 36, както и на имейл адрес: office@bgmvo.org

II.

Защо обработваме личните ви данни и на какво основание

1.

Ние обработваме ваши лични данни във връзка с посочените тук цели и на посочените
основания:
i.

На първо място, ние получаваме ваши имена, телефони и имейл адреси като
представляващи или служители (лица за контакт) на производители
(„Производители“), притежатели на разрешение за употреба на лекарствен продукт,
валидно за територията на Република България и представители в Република България
на притежатели на разрешения за употреба на лекарствени продукти, валидни за
територията на Република България („ПРУ“), паралелни вносители на лекарствени
продукти в Република България („Паралелни вносители“) въз основа на сключените
между тях и БОВЛ споразумения във връзка с въвеждането в експлоатация на
Българската система за верификация на лекарствените продукти („Българската
система“) в рамките на Европейската система за верификация на лекарствата (European
Medicines Verification Organisation, „Европейската система“). Целта е да ви
идентифицираме като представляващ или служител (лице за контакт) на съответната
организация, да осъществяваме по-лесна и координирана връзка с нея и да
администрираме процеса на изпълнение на споразуменията.

ii.

На следващо място, ние може да получим лични данни като: име, имейл адрес, телефон
и уникален идентификационен номер на магистър-фармацевт (ако е приложимо за
вас), при подаване от аптека или търговец на едро на лекарствени продукти на заявка
за достъп на нов потребител до Българската система. В тази заявка вие може да сте
посочен от заявителя като отговорен магистър-фармацевт съгласно разрешението му
от ИАЛ или като лице за контакт на ИТ доставчик на фармацевтичния софтуер на
заявителя (аптека или търговец на едро). Ние получаваме тези данни въз основа на
Общи условия за ползване на Националната система за верификация на лекарствените
продукти (BgMVS) от крайни потребители („Общи условия за крайни потребители“) във
връзка с изпълнение на Директива 2011/62/ЕС от 8 юни 2011 г. за изменение на
Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени
продукти за хуманна употреба по отношение на предотвратяването на навлизането на
фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка („Директивата“)
и Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията от 2 октомври 2015 г. за допълване
на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета („Регламента“).
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III.

На последно място, получаваме вашите данни: име и фамилия, имейл адрес при
регистрация на организацията, с която сте в договорни отношения (Производител, ПРУ,
паралелен вносител), за достъп до секция „ПРУ“ на раздел „Потребители на системата“
на нашата интернет страница www.bgmvo.bg. По този начин ние даваме специализиран
достъп на представляваните от вас организации до информация за съвместната им
работа с БОВЛ по повод функционирането на Българската система и за начините на
достъп до Европейската система. Ние обработваме тези ваши данни на основание
нашия легитимен интерес да изпълним договорните си задължения към нашите
партньори.

Ако не получим посочените лични данни, ние няма да може да изпълняваме поетите от нас
ангажименти към представляваните от вас организации точно и навреме, което би могло да
затрудни цялостното функциониране на Българската система съобразно изискванията на
Директивата и Делегирания регламент.
От кого получаваме ваши лични данни
Ваши лични данни ние получаваме от вас или от организацията, в която сте в служебни или
друг вид договорни отношения, и която има договорни отношения с нас или с наш партньор.
Ваши лични данни бихме могли да получим и от публични източници.

IV.

Кой може да има достъп до вашите лични данни
Достъп до вашите лични данни, както са посочени по-горе:

V.

i.

може да имате вие като субект на личните данни;

ii.

служители и сътрудници на БОВЛ;

iii.

лица по силата на договор с нас за обработване на личните данни, когато това се
налага, като например доставчици на ИТ услуги;

iv.

държавни органи, когато това се изисква от приложим нормативен акт.

Предоставяне на лични данни в държави извън ЕС или на международни организации
БОВЛ не предоставя личните ви данни на лица, които се намират извън ЕС, или на
международни организации.

VI.

Колко дълго съхраняваме личните ви данни
Ние пазим личните ви данни за срока на регистрация на организацията, която
представлявате или с която сте в служебни отношения, в Българската система и/или в
интернет страницата ни, но не по-дълго от периода, в който вие сте в договорни отношения
с тази организация.

VII.
1.

Вашите права при обработване на личните ви данни
Вие имате право, при условията на Регламента, по всяко време и без забавяне да искате от
БОВЛ:
i.

да ви предостави достъп до личните ви данни и информация за тях и тяхното
обработване, както и безплатно копие от тях без това да влияе неблагоприятно на
правата и свободите на други лица;

ii.

да искате тези данни да бъдат коригирани и да бъдат съхранявани в точен и актуален
вид;

iii.

да искате личните ви данни да бъдат изтрити, когато те се обработват или са били
обработвани без основания и/или за цели, за които не са необходими вече;

iv.

да искате обработването им да бъде ограничено;
2

2.
VIII.

v.

да възразите срещу обработването на личните ви данни;

vi.

да получите Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за
машинно четене формат, както и да поискате БОВЛ да ги прехвърли директно към
друг администратор;

Вие имате право на жалба до компетентния надзорен орган и да търсите защита по съдебен
ред.
Автоматизирани решения
Когато БОВЛ получава и обработва личните ви данни за изпълнение на ангажиментите си
към своите партньори, ние не използваме тези лични данни за автоматизирани решения,
включително профилиране, които имат правни последици за вас. Интернет страницата ни
използва бисквитки, за които повече информация може да видите в нашата Политика за
бисквитките.
Настоящата Политика за поверителност на личните данни е актуална към: 25 май 2018 г.
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