ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА АДВОКАТ КРИСТИНА
ДРУМЕВА /Адвоката/, приета във връзка с Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г.
/Регламента/
Идентификация на администратора и контакти:
Адвокат Кристина Друмева Гецова, регистрирана към Адвокатска колегия – гр.
Търговище, с адрес на упражняване на дейността гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“
№ 21, вх. Б, ет. 1, тел. 0888220094, ad_drumeva@abv.bg
Адвокат Кристина Друмева предоставя адвокатски услуги, регламентирани в
Закона за адвокатурата. Във връзка с дейността адвокатът обработва лични данни,
предоставяни от лица, търсещи адвокатска защита и съдействие. Горното дефинира
Адвоката като „обработващ лични данни“ и „администратор на лични данни“ по смисъла
на Регламента. Данните, които Адвокатът обработва могат да бъдат – имена, ЕГН,
адреси, номер на документ за самоличност, банкови сметки, както и т. нар. специални
категории лични данни, каквито са – данни, разкриващи расов и/ или етнически
произход, политически възгледи, членства в организации, данни за здравословно
състояние и прочие. Данните се предоставят предимно от субекта на данните и са
свързани изцяло с търсената от лицето адвокатска помощ. В определени случаи лични
данни могат да бъдат предоставени и от лица, различни от субекта.
Данните не се използват с други цели – профилиране, систематизиране и/ или
статистика.
Данните не се предоставят на трети лица, извън държавните, съдебни, общински
органи, свързани с търсената от субекта защита и/ или лица, с които субекта на данните
влиза в преддоговорни и договорни отношения.
Данните се съхраняват в срокове, установени в Закона за адвокатурата.
Данните не се предоставят на трети държави или международни организации.
За Адвоката не възниква задължение за назначаване на длъжностно лице по
защита на данните
Адвоката при обработването на личните данни спазва основните принципи,
заложени в Регламента – законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
Данните се събират с конкретни и легитимни цели, не се обработват в последствие
с друга цел, за който субекта не е дал изричното си съгласие. Данните са необходими и
подходящи, ограничени до минимум за целите, за които са събрани. Данните се
съхраняват по начин, гарантиращ тяхната сигурност за периода на съхранение и
възможността субекта на данните да има достъп до тях за период не по-дълъг от
необходимия за целта на предоставяне на данните. Данните са защитени на физическо
ниво и на ниво цифров вид.

Данните, които качвате на сайт onlinepravenconsultant.com са изцяло защитени от
настоящата политика. Сайтът е структуриран така че да може да бъде посетен без да се
идентифицирате. В случай, че се идентифицирате и предоставите лични данни, Ви
уверяваме че те се използват единствено и само с цел да отговорим на поставен от вас
правен проблем. Взели сме всички необходими мерки, за да сме сигурни, че всяка
информация, която ни предоставяте ще бъде защитена и достъпа до нея ограничен
единствено само до Адвоката.

1. СЪБИРАНЕ И ОБАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА
1.1 Личните данни са събират и обработват единствено и само при спазване на
горните принципи и след предоставяне на изрично съгласие от субекта на данните.
1.2. Данните се съхраняват в офис на Адвоката, с монтирана охранителна система
– СОТ, в нарочен за това заключващ се шкаф. Документация на хартиен носител се
предоставя единствено на държавни органи с цел защита интересите на субекта във
връзка с търсената адвокатска помощ.
1.3. Данните могат да бъдат качвани в системи – виртуални деловодства, или уеб
базирани платформи единствено на държавни органи, свързани с търсената адвокатска
помощ
1.4. Данните, находящи се на 1 брой стационарни компютри в офиса на
дружеството са защитени от инсталирана антивирусна програма с високо ниво на защита.
С цел осигуряване на своевременно възстановяване на наличността и достъпа до данните
в случай на физически или технически инцидент, данните се съхраняват и на мобилна
флаш памет, достъпна единствено от Адвоката.

2. ИНФОРМАЦИЯ И ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ
2.1. Всяко лице, предоставящо и/ или предоставило и/ или, което счита, че личните му
данни се обработват от дружеството има право да получи от Адвоката информация,
относно:
- данните, които идентифицират администратора и координатите за връзка с него;
- целите на обработването, за което личните данни са предназначени, както и правното
основание за обработването;
- получателите или категориите получатели на лични данни;
- срока на обработването;
- правото да се иска достъп до данните, коригирането им или тяхното изтриване, правото
на възражение, както и правото на преносимост;
- правото на оттегляне на дадено съгласие;
- правото на жалба до контролен орган;
- основанието за искане на лични данни – договорно, законови и/ или друго.
- правото данните му да бъдат заличени ;

- право на ограничаване на обработването;
2.2 Горните права могат да бъдат реализирани свободно и достъпно, тяхното
реализиране не изисква повече усилия и/ или специални знания от даването на
съгласието, не е ограничено със срок и други условия.
2.3. Когато личните данни не са предоставени от субекта на личните данни,
същият има право да получи информация относно:
- данните, които идентифицират администратора и координатите за връзка с него;
- целите на обработването, за което личните данни са предназначени, както и
правното основание за обработването;
- категориите лични данни;
- получателите или категориите получатели на лични данни;
- срока на обработването;
- правото да се иска достъп до данните, коригирането им или тяхното изтриване,
ограничаване на обработването, правото на възражение, както и правото на преносимост;
-правото на жалба до контролен орган;
- източника на личните данни;
- има ли автоматизирано вземане на решение и/ или профилиране;
2.4. Данните се предоставят в подходящ срок, определен съобразно конкретната
ситуация.
2.5. Адвокатът съобщава на получателите на личните данни всяко искане за
коригиране, изтриване или ограничение на обработването, доколкото това е възможно и
не изисква несъразмерно големи усилия.
3. ДЕЙСТВИЯ И МЕРКИ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ
3.1. При нарушение на сигурността на личните данни Адвокатът в срок до 72 часа
след узнаването уведомява надзорния орган. Когато Адвокатът действа като обработващ
лични данни, уведомява администратора в максимално кратък срок.
3.2. В случай на сериозен риск за правата и свободите на субекта на данните,
администратора уведомява и него, освен, ако с действията си, които предприема
незабавно успее да минимизира риска за лицето.
За изрично неуредените в настоящата политика въпроси се прилагат Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г /Регламента/ и
законодателството на Р.Б.
Всички въпроси искания, възражения и други следва да бъдат отправени до
Адвокат Кристина Друмева на посочените координати.
Настоящата политика за сигурност е приета от Адвоката и е в сила от 25.05.2018
г.
Адвокат Кристина Друмева

