
Декларация за 

поверителност относно 

глобалната партньорска 

доброволческа кампания 

на The Human Safety Net 
1. Фондацията Human Safety Net обработва вашите лични данни 

Фондация „Дженерали“ - Организация с нестопанска цел в обществена полза 

„The Human Safety Net“ (по-нататък наричана за краткост още Фондация 

„THSN“), със седалище в: площад  „Дука дели Абруци“ № 2, 34132 в град 

Триест, обработва личните ви данни като администратор на данни. 

Ако желаете да получавате повече информация, можете да използвате следния 

пощенски адрес: 

Фондация „Дженерали“ – Организация с нестопанска цел в обществена полза 

„The Human Safety Net“, площад  „Дука дели Абруци“ № 2, 34132 град Триест. 

 

За всякакви въпроси или ако желаете да упражните право по отношение на 

обработването на вашите лични данни, можете да се свържете с Фондация 

„THSN“ по следните начини: 

• по и-мейл на: contact@thehumansafetynet.org 

• по традиционна поща на: Фондация „Дженерали“ – Организация с 

нестопанска цел в обществена полза „The Human Safety Net“, площад  „Дука 

дели Абруци“ № 2, 34132 град Триест, Италия. 

 

2. Как използваме вашите лични данни и въз основа на какво основание 

Ние обработваме вашите лични данни в контекста на партньорска дарителска 

кампания с цел извършване на всички необходими дейности за управление на 

вашите дигитални дарения, включително, като например: 

(i) създаване и управление на вашия акаунт в платформата; 

(ii) управление на Вашите кампании; 

(iii) проследяване и отчитане на ефективността на кампаниите Ви;       

mailto:contact@thehumansafetynet.org


(iv) предоставяне на подходящи новини за инициативата и дейностите на 

„THSN“; 

 

Обработката на личните ви данни за целите, посочени в точки (i), (ii), (iii), (iv), е 

необходима, за да ви даде възможност да управлявате партньорската дарителска 

кампания и да позволите на фондация „THSN“ да се съобрази с договорните 

задължения, както и със законовите изисквания. 

 

3. Защо се изисква предоставянето на личните ви данни 

Регистрацията в Платформата е безплатна и на доброволни начала. Ако обаче 

решите да се регистрирате, за да гарантираме ангажираността ви в дейностите 

на инициативата „THSN“ и да ви предложим най-доброто потребителско 

изживяване в Платформата, е необходимо да ни съобщите вашите лични данни. 

 

4. Кои лични данни използваме 

Ние обработваме само личните данни, строго необходими за постигане на 

горепосочените цели. Обработваме главно следните данни, директно 

предоставени от вас или представени от администраторите на фондация „THSN“: 

■ Информация, поискана при регистрация: 

 име; 

 фамилия; 

 и-мейл адрес; 

 
Тук не се обработват лични данни на трети страни на участници в партньорската 
дарителска кампания.  

5. Колко дълго съхраняваме вашите лични данни 

Вашите лични данни могат да бъдат съхранявани по време на отношенията ви с 

нас, в съответствие с действащото законодателство, освен ако конкретни 

разпоредби не изискват по-дълъг период на съхранение. 

6. С кого споделяме вашите лични данни 

Нашият персонал обработва вашите лични данни с модалности и процедури, 

също в електронен вид, подходящи за осигуряване на адекватно ниво на 

сигурност. 

 

В контекста на целите, посочени по-горе, ние можем да прехвърлим вашите 

лични данни на трети страни, на които е възложена задачата да извършат някои 

дейности, свързани с управлението на вашите доброволчески дейности (вижте 

напр. Списък на подизпълнителите по-долу).  

 



Субпроцесори Категории данни Защо ги използваме? 

iRaiser Всички данни Редактор на 

платформата 

Уеб услуги на Amazon Всички данни За целите на 

хостинга и 

архивирането 

 

Те могат също така да бъдат прехвърляни, когато е строго необходимо, и за 

постигане на горепосочените цели, с други дружества от групата „Дженерали“.  

В зависимост от извършваната дейност такива трети страни могат да действат 

като обработващи лични данни, съвместни администратори или самостоятелни 

администратори на данни (напр. iRaiser действа като обработващ лични данни). 

Нашият персонал и трети страни, които обработват вашите лични данни за 

целите, посочени по-горе, с изключение на самостоятелните администратори на 

данни, получават съответните указания относно правилните модалности на 

обработката. 

Чрез използването на Платформата вашите лични данни са достъпни само за 

упълномощени потребители, в съответствие с техния потребителски профил. 

Вашите лични данни не се разпространяват. 

7. Къде прехвърляме вашите лични данни 

Като общо правило ние не прехвърляме вашите лични данни в страни извън 

Европейското икономическо пространство. 

В изключителни случаи, ограничено за целите, посочени по-горе, ние можем да 

прехвърлим вашите лични данни на трета страна, описана по-горе, или на 

публичен орган, който ги изисква, също и в държави извън Европейското 

икономическо пространство. 

Във всеки случай прехвърлянето на Вашите лични данни се извършва в 

съответствие с приложимите закони и действащите международни 

споразумения, както и въз основа на съответни и подходящи предпазни мерки 

(като например прехвърляне в държава, осигуряваща адекватно ниво за защита 

или приемане на стандартните договорни клаузи, одобрени от Комисията на ЕС). 

 8. Правата, които можете да упражнявате по отношение на обработката на 

вашите лични данни 

Можете да упражнявате следните права по отношение на личните си данни: 

-  достъп – можете да поискате достъп до вашите лични данни, за да получите 

информация, например относно категориите лични данни, които фондация 

„THSN“ обработва в момента; 



-  коригиране – можете да поискате от фондация „THSN“ да коригира лични 

данни, които са неточни или непълни; 

-  изтриване - можете да поискате от фондация „THSN“ да изтрие лични данни, 

когато се прилага едно от следните основания: 

a. когато личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за 

които са събрани или обработени по друг начин; 

б. вие оттегляте съгласието си, на което се основава обработката и когато 

няма друго правно основание за нея; 

в. вие възразявате срещу автоматизираното вземане на решения и няма 

преобладаващи законни основания за обработката; 

г. личните данни са обработени незаконно; 

д. личните данни трябва да бъдат заличени за спазване на правни 

задължения в законодателството на Съюза или на държава-членка, на което 

фондация „THSN“ е субект; 

е. личните данни са събрани във връзка с предлагането на услуги на 

информационното общество. 

-  Ограничаване – можете да помолите фондация „THSN“ да ограничи начина, по 

който обработва личните ви данни, като поискате само тяхното съхранение, при 

прилагане на един от следните варианти; 

a. вие оспорвате точността на вашите лични данни за период, който 

позволява на фондация „THSN“ да провери това; 

б. обработката е незаконна и вие се противопоставяте на изтриването на 

личните данни и вместо това желаете ограничаване на тяхното използване; 

в. фондация „THSN“ повече не се нуждае от личните данни за целите на 

обработката, но те се изискват от вас за установяването, упражняването или 

защитата на правни искове; 

г. вие сте възразили срещу обработване съгласно правото на възражение и 

автоматизираното вземане на решения, в очакване на проверката дали законните 

основания на фондация „THSN“ отменят вашите законни основания. 

-  Преносимост – можете да пожелаете от фондация „THSN“ да прехвърли 

личните данни, които сте ни предоставили, на друга организация или / и да 

поискате да получите личните си данни в структуриран, често използван и 

машинно четим формат. 

В случай, че сте предоставили съгласието си за обработването на лични данни, 

можете да го оттеглите по всяко време, без да се засяга законосъобразността на 

обработката въз основа на съгласие преди неговото оттегляне. 



Ако вашите лични данни се прехвърлят извън Европейското икономическо 

пространство, имате правото да получите копие на тези данни, както и посочване 

на държавата/държавите, в които данните са били предоставени. 

Можете да упражните правата си, като се свържете с фондация „THSN“ на 

посочените по-горе данни за контакт. Искането за упражняване на права не се 

таксува, освен ако същото е явно необосновано или излишно. 

9. Вашето право да възразите срещу обработването на личните ви данни 

Имате правото да възразите срещу обработката на вашите лични данни, както и 

да поискате спиране на операциите по обработването, когато те се основават на 

законен интерес (вж. Как използваме вашите лични данни и въз основа на какво 

основание). 

 10. Вашето право да подадете жалба до надзорния орган 

В случай, че смятате, че обработването на личните Ви данни нарушава 

приложимите закони за неприкосновеност на личния живот, имате правото да 

подадете жалба до италианския орган за защита на личните данни - Национален 

орган за защита на личните данни с модалностите, посочени на уебсайта на този 

орган (www.garanteprivacy.it). 

 11. Колко дълго съхраняваме вашите лични данни 

Вашите лични данни могат да бъдат съхранявани докато сте активни или до 

максимум 24 месеца след неактивност от ваша страна. 

 Промени и актуализации на декларацията за поверителност 

При разглеждане на възможни изменения на приложимите закони за 

неприкосновеност на личния живот, фондация „THSN“ може да интегрира и/или 

да актуализира, изцяло или частично, настоящата декларация за поверителност. 

Всички промени, интеграции или актуализации ще бъдат актуализирани чрез нов 

документ. 

 

http://www.garanteprivacy.it/

