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КАКВО Е СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

Съобщението за поверителност е информация, която Българска федерация по баскетбол (БФБ) 

предоставя на спортисти, треньори, съдии, дежурни представители, оценители и други 

физически лица обхванати от уредбата на баскетбола от БФБ, описваща как събираме, 

използваме, съхраняваме и разкриваме личната информация, която обработваме като 

администратор на лични данни. БФБ 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. 

ЗА НАС  

Българска федерация по баскетбол  

гр. София, п.к. 1142, бул. „Васил Левски ” № 75, ет. 6 

тел./факс: +359 2 986 48 16 

имейл: office@basketball.bg  

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Българска федерация по баскетбол,  гр. София, п.к. 1142, бул. „Васил Левски ” № 75, ет. 6 

тел./факс: +359 2 986 48 16 

имейл: dpo@basketball.bg   

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТКА 

Вашите лични данни се обработват във връзка с дейностите, които БФБ, като лицензирана 

спортна федерация във връзка с: 

 организирането на  държавни първенства на страната и други състезания по баскетбол; 

 излъчване на шампиони в отделните възрастови групи;  

 картотекиране на състезатели и треньори; 

 удостояването със звания спортисти, треньори и спортни деятели; 

 селекциониране и организиране подготовката на националните отбори, които 

представляват Република България на международни спортни състезания и форуми; 
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 подготвяне на специализирани технически и административни кадри по баскетбол; 

 санкциониране на спортисти и длъжностни лица, допуснали използване на забранени 

субстанции или забранени методи; 

 осъществяване на спортно правосъдие и спортен арбитраж, приемане на правила за 

дейността на дисциплинарен и арбитражен орган към тях, които се произнасят по 

възникването, спирането, отнемането и прекратяването на състезателните права, 

налагането на други санкции и по спорове; 

 предоставяне, прекратяване и отнемане на състезателните права на състезателите и 

лицензионни права на треньорите и други длъжностни лица; 

 упражняване правата за реклама, за телевизионно- и радиоразпространение на спортни 

състезания, организирани от БФБ; 

 осъществяване на подготовка и участие в състезания от държавния и международния 

спортен календар; 

 обучения и провеждане на изпити за задаване на съответните квалификация и права на 

спортните съдии, дежурни представители, секретари и статистици; 

 създаване и управление на професионални лиги;  

 изготвяне на предложения за предоставяне на високоразряден спортист на спортисти с 

високи спортни резултати; 

 вписване на лица, посредничещи при договаряне за придобиване или трансфер на 

състезателни права; 

 провеждането на научни или исторически изследвания и за статистически цел. 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА 

БФБ 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; 
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 Вашите клубове; 

 Служители на БФБ; 

 Обработващи данни от името на БФБ; 

 Доставчици на БФБ; 

 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 

Вие, и във връзка с личните данни, които сте ни предоставили, имате  право да изискате от нас 

достъп до, коригиране или изтриване на ваши лични данни, или ограничаване на обработването 

им, както и правото да направите възражение срещу обработването на вашите данни.  

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. 

ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН 

Вие имате право на жалба до надзорен орган. Надзорният орган в Република България е 

Комисията за защита на личните данни. 
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ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТА ДЪРЖАВА ИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

Българска федерация по баскетбол не предава вашите данни към трета държава или на 

международна организация, освен когато предоставя съставите на националните отбори за 

предстоящи състезания в съответната държава. 

В този случай се предава информация, която по същество е обществено достъпна през 

уебстраницата на БФБ. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

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

връзка с дейностите осъществявани от БФБ. 

АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 

Българска федерация по баскетбол не използва автоматизирано вземане на решения. 

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, БФБ ще Ви уведоми за съответната промяна веднага, 

като публикува на сайта http://basketball.bg обновеното Съобщение. 

http://basketball.bg/

