Политика за защита на личните данни на физически лица
Политика за защита
Адвокатска кантора „Базлянков, Станоев и Ташев” (наричана тук и по – долу „Кантората”) е
наименованието, под което адвокатите - съдружници в Дружество по ЗЗД „Адвокатска кантора
Базлянков, Станоев и Ташев”, Булстат:115618701, упражняват своята професия.
Информация за контакти
във връзка със защитата на личните данни:
Офис в гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, п.к. 4000,
район „Централен”,
ул. „Алцеко” № 16, ет.2
Телефон:
032/620503
email: dataprotection@bstlawyers.com
І. ПРЕДМЕТ НА ПОЛИТИКАТА
Адвокатите от Кантората упражняват регулирана професия и имат задължение да пазят
професионална тайна при изпълнение на професионаалните си задължения, включително като
защитават личните данни на физическите лица.
Настоящата политика е съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на
личните данни, както и със Закона за защита на личните данни, Закона за адвокатурата и другите
действащи нормативни актове в България.
С настоящата политика се предоставя пълна и ясна информация относно следното:








Предмет на политиката;
Адвокати, работещи в Кантората;
Дефиниция на „лични данни”;
Лица, чиито данни се обработват от Кантората;
Същност на обработването на данни и кога то е законно;
Цели и основания за обработка на лични данни;
Видове лични данни, обработвани от Кантората за изпълнение на възложена
адвокатска услуга;
 Категории съвместни администратори и лица, обработващи лични данни;
 Срокове на обработка и съхрание на личните данни;
 Права на физическите лица по отношение обработването на личните им данни;

ІІ. АДВОКАТИ, РАБОТЕЩИ В КАНТОРАТА
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Съдружници в Кантората са:
адвокат Боян Александров Станоев, личен номер: 1700009040
адвокат Николай Илиев Базлянков, личен номер: 1300070140
адвокат Диана Илиева Илиева, личен номер: 1400027440
адвокат Екатерина Венциславова Николова, личен номер: 1000033740
Всички адвокати от Кантората са членове на Адвокатска колегия – Пловдив.
Всички адвокати извършват дейността си в офиса на Кантората на адрес: гр. Пловдив,
ул.„Алцеко” № 16, ет.2.
ІІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА „ЛИЧНИ ДАННИ”
Лични данни представлява всяка информация за физическо лице, чрез която то може да бъде
идентифицирано.
ІV. ЛИЦА, ЧИИТО ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ ОТ КАНТОРАТА
Предмет на обработка са данни за следните лица:
5.1. физическите лица, които са наели Кантората или адвокат от Кантората, както и
техните пълномощници;
5.2. представителите на юридическите лица, които са наели Кантората или адвокат от
Кантората, собствениците на капитала, както и служителите в юридически лица;
5.3. другата страна по сделка, делото или правоотношение – когато е физическо лице,
както и когато е представител, собственик на капитала или служител на юридическо лице;
5.4. физическите лица, представители, собственици на капитала или служители в
юридически лица, когато се извършва проучване за тях във връзка с възложена адвокатска услуга;
5.5. физическите лица, които са дали съгласие за осъществяване на връзка с тях;
5.6. физическите лица, които са отправили искане, възражение, жалба, запитване,
оттегляне на съгласие или друг вид кореспонденция към Кантората.
5.7. физически лица - служители на Кантората или такива, с които Кантората се намира в
договорни отношения.
V. СЪЩНОСТ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИ И КОГА ТО Е ЗАКОННО
„Обработване” представлява получаване на лични данни и използването им по всякакъв начин.
По – конкретно, в закона са дадени примери кога лични данни се обработват, а именно случаите,
в които лични данните се събират, записват, организират, структурират, съхраняват, адаптират
или променят, извличат, консултират, употребяват, разкриват чрез предаване,
разпространяват или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждат или комбинират,
ограничават, изтриват или унищожават.
Лицата, които обработват лични данни, се наричат администратори на лични данни.
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Адвокатите от Адвокатска кантора „Базлянков, Станоев и Ташев” са администратори на лични
данни и като такива носят отговорност за събиране и използване на личните данни по
законосъобразен начин.
Личните данни в Кантората се обработват предимно на хартиен носител, като се подреждат в
дела, а също и в електронен вариант – при изготвяне на договори, искови молби, жалби и т.н.
Тези данни се пазят на специално защитен сървър или по преценка на конкретния адвокат – на
неговия компютър, който е защитен с парола за достъп.
VІ. ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Обработването на данните е законно само ако се извършва по причините и на основанията,
изброени в Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни и Закона за защита на личните
данни (т.нар. законови основания за обработване).
Съгласието е само едно от основанията, на които данните могат да бъдат обратени. Други такива
основания са, например, за изпълнение на договор, за спазване на законово задължение, за защита
на интересите на администратора. В последните случаи не се изисква съгласие, тъй като
обработването е необходимо и не би могло да се постави в зависимост от съгласие на
физическото лице (напр. няма как да не бъде осчетоводен сключен договор с клиент, само защото
клиентът не е дал съгласие той да бъде осчетоводен).
Адвокатите от Кантората събират и използват лични данни на долуописаните основания и за
изброените цели:
1. При отправено искане/запитване по конкретен въпрос към Кантората личните данни
ще бъдат обработени за целите на обратна връзка с лицето. Обстоятелството, че лицето
доброволно и по своя воля се е обърнало към Кантората, представлява съгласие за обработване
на предоставените от него лични данни.
2. За изпълнение на законови задължения на адвокатите данните се обработват по следния
начин:
2.1. Архивиране и пазене на книжата от приключили дела, сделки или правоотношения,
във връзка с които са били предоставяни правни услуги;
2.2. Включване данни за клиентите в договорите за правна помощ, пълномощни и други
документи, издаване на фактури, в които се съдържат данни на клиенти и контрагенти. Такива
данни могат да бъдат три имена, ЕГН, адрес, заплатена сума и описание на услугата, за която е
заплатена сума – в случаите на физическо лице. Относно юридическите лица се включват лични
данни на представителя му, а именно три имена и длъжност. Тези данни се обработват и от
счетоводната кантора, която предоставя счетоводното обслужване на Кантората. Тези данни се
предоставят и на данъчните органи за целите на данъчното законодателство;
2.3. В случай, че полиция, прокуратура, митнически и данъчни служби и други органи с
официални функции отправят към адвокат от Кантората искане за предоставяне на лични данни
за клиенти във връзка с извършвани от тях проверки и разследвания, и ако исканията са
конкретни, мотивирани и не нарушават адвокатската тайна, е възможно адвокатът да е задължен
по закон и да предостави поисканите данни на тези органи;
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2.4. За целите и на основание Закона за мерките срещу изпиране на пари адвокатите имат
задължение да идентифицират клиентите си и техния действителен собственик, да събират
информация и да направят оценка за целта и характера на деловите си отношения с клиентите,
както и да изяснят прозхода на средствата. При съмнение за изпиране на пари адвокатът е длъжен
да уведоми компетентните органи.
2.5. При отправено искане, възражение, жалба или оттегляне на съгласие във връзка с
обработването на лични данни, данните ще бъдат използвани за целите на изпълнение на
законовото задължение да бъде отговорено на лицето, отправило искането, възражението и т.н.
3. Обработка на данни за защита законни интереси на Кантората:
3.1. Архивират се и се пазят данни за сключените с клиенти и други лица договори както
за целите на установяване на права и задължения по данъчното законодателство, така и за
доказване надлежното изпълнение на договорните и законовите задължения на адвокатите и
извършването на възложените услуги;
3.2. Ограничен достъп до лични данни се предоставя на фирми, извършващи софтуерна
поддръжка на компютрите и сървъра на Кантората, с цел поддържане на системите и осигуряване
на адекватно ниво на защита на личните данни, съхранявани в тях. Този достъп се осъществява
само доколкото поддръжката го изисква и не се позволява разглеждането на файлове.
4. За изпълнение на услуга, за която адвокат от Кантората е нает – например за
представителство пред съд, за изготвяне на договор, за даване на консултация и всякаква друга
дейност в рамките на адвокатската професия, ще бъдат съхранени и използвани данните, които:
4.1. клиентът лично е предоставил;
4.2. са получени въз основа упълномощаване от клиента;
4.3. са предоставени от пълномощник или работодател на клиента;
4.4. са предоставени от другата стана по сделка, дело или правоотношение;
4.5. са предоставени от адвокатът на другата страна по сделка, дело или правоотношение;
4.6. са налични в публични или достъпни за адвокати източници на информация.
Законовите основания, които позволяват обработване на данни в този случай са:
 Данни на клиенти се обработват, тъй като това е необходимо за изпълнение на договор, по
който физическото лице е страна, както и за предприемане на стъпки по искане на
физическото лице преди сключване на договор;
 Данни на други лица, включително и ответници по делата, се обработват от името на
клиентите и на основание техния законен интерес.
При представителство по спорове във връзка с трудови правоотношения е възможно да бъдат
обработени специални категории лични данни на физическите лица – например за членство в
синдикални организации, данни за здравословното състояние (които се съдържат в болнични
листове или изследвания, експертизи, които показват наличието на основания за особена закрила
по трудовото законодателство). Такива данни е възможно да бъдат обработни и във връзка с
осигурителното законодателство и социалната закрила на гражданите. Гореописаните данни ще
се обработят за целите на изпълнение на възложената услуга, като законовите основания за
обработка са:
 Обработка на данни на клиенти се извършва за изпълнение на договор и при
необходимост от обработване за целите на трудовото право и правото в областта на
социалната сигурност и социалната закрила или съгласно колективни договорености;
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 Обработка на данни на други лица, включително и ответници по дела, се извършва от
името на клиентите и на основание законния интерес на клиентите и при необходимост
от обработване за целите на трудовото право и правото в областта на социалната
сигурност и социалната закрила или съгласно колективни договорености;
При и с оглед изпълнение на възложена услуга е възможно лични данни да бъдат
предоставени на органи, служби и лица, изпълняващи официални функции като съдилища,
нотариуси, частни и държавни съдебни изпълнители, Търговски регистър, имотен
регистър, Централен регистър на особените залози, Регистър на семейните имуществени
отношения, Агенция по геодезия, картогафия и кадастър, Регистър Булстат, НАП и
всякакви други държавни или общински органи и служби. Допълнително лични данни в
тези случаи могат да бъдат предоставени и на другата страна по дело, сделка или
правоотношение, адвоката или друг пълномощник на другата страна по дело, сделка или
правоотношение, назначени по сделка, дело или правоотношение трети лица, чиито
специални знания са необходими за случая (експерти, преводачи и т.н.).
5. Данни на служители по смисъла на трудовото и осигурителното законодателство.
Извършва се обработка на лични данни на служители, наети от Кантората на трудов или
граждански договор, за целите на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство.
VІІ. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ КАНТОРАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
АДВОКАТСКА УСЛУГА
1. Данни, които са предоставени от физическите лица:
Кантората основно работи с данните, които са ни предоставени от клиента, негов пълномощник,
служители или работодател. Тези данни могат да бъдат данни за контакт като три имена, адрес,
email, телефон, както и ЕГН, банкови сметки и всякаква друга информация, която би могла да
бъде необходима за изпълнение на възложената услуга.
2. Данни, които клиентът е упълномощил адвоката да получи от негово име:
В зависимост от възложената задача е възможно клиент да упълномощи адвокат с правото да
получи допълнителни данни от служби, органи или трети лица. Такива допълнителни данни
могат да бъдат предоставените от другата страна по съдебното делото, сделката или
правоотношението, от администрацията, пред която адвокатът представлява клиента, както и
всякакви други данни съобразно предоставеното от клиента пълномощно.
3. Данни за другата страна по дело, сделка или правоотношение:
Адвокатът може да получи информация за другата страна по дело, сделка или правоотношение,
която му е предоставена от клиента или която може да бъде събрана от публични регистри с
оглед изпълнение на възложената адвокатска услуга.
4. Данни от други източници:
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За осъществяване на качествена, квалифицирана и пълна защита на правата и интересите на
клиента е възможно да бъдат събрани данни от публични регистри, публични органи, достъпни за
адвокати източници или трети лица.
4.1. Публични източници на информация:
Публични регистри и органи, от които може да бъде получена информация, са Търговският
регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел, Регистър Булстат, имотен
регистър, електронен регистър, поддържан от Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
Централен регистър на особените залози, регистър на семейните имуществени отношения,
регистър на публичните продани, Патентно ведомство на Република България, Служба на
Европейския съюз за интелектуална собственост и всякакъв друг регистър, който по своя
характер е публичен или общодостъпен. От публичните източници на информация може да бъде
получена всяка информация, която същите предоставят или са направили общодостъпна към
съответния момент.
4.2. Служебно достъпни за адвокати източници на информация:
За целите на защитата на интересите на своите клиенти и професионалното осъществяване на
своята дейност, адвокатите имат достъп до информация от дела в съда, от органите на
досъдебното производство, административните органи и други служби в страната и навсякъде,
където е необходимо. Този достъп се осъществява при съблюдаване правата на физическите лица
и без разпространяване на получената информация извън необходимото за целите на защита на
правата и интересите на клиентите си. Източници на подобен тип информация са съдилищата (от
които може да бъде получена информация, съдържаща се по дела, включитено
идентификационно данни и данни по съществото на спора), частни или държавни съдебни
изпълнители (от които може да бъде получена информация, съдържаща се по изпълнителни дела,
включитено идентификационно данни и данни по съществото на спора), имотен регистър, органи
на досъдебно производство, административни органи и други служби и институции, пред които
адвокатите имат свободен достъп и право да получат информация с оглед упражняване на
възложената им услуга.

VІІІ. КАТЕГОРИИ СЪВМЕСТНИ АДМИНИСТРАТОРИ И ЛИЦА, ОБРАБОТВАЩИ
ЛИЧНИ ДАННИ
1. Съвместни администратори – Адвокатите от Кантората обработват данните съвместно и
всеки от адвокатите има достъп до тях. Също така, Кантората работи съвместно с други адвокати,
с които има сключени договори на осн. чл.77 от Закона за адвокатурата. Тези адвокати могат да
получат достъп до лични данни и ще ги обработват по начините и за целите, описани в
настоящите политики. Тези адвокати са поели ангажимент да спазват същите технически и
организационни мерки за защита на личните данни, които мерки се предприемат от адвокатите от
Кантората.
2. Обработващи лични данни:
2.1. Други адвокати – в определени случаи адвокатите от Кантората превъзлагат
ограничени по обем или технически задачи, които се изпълняват от други адвокати;
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2.2. Сътрудници на Кантората, които извършват справки, снабдяват се с документи или
извършват други задачи от името на Кантората;
2.3. Фирма, която извършва счетоводно обслужване на Кантората
2.4. Преводачески агенции за извършване на преводи на документи от и на чужди езици.
2.5. Куриерски служби.
ІХ. СРОКОВЕ ЗА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ
Адвокатска кантора „Базлянков, Станоев и Ташев” съхранява и използва личните данни за
следните срокове:
1. Данни, получени въз основа на предоставено съгласие - до оттегляне на съгласието.
2. Данни, налични във водена от лицата кореспонденция с адвокатите - 5 години след
приключване на ангажимента на адвоката по конкретния въпрос.
3. Данни за извършени адвокатски услуги
данъчното и други законодателства.

- до изтичане на абсолютната давност по

Х. ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦАТА ПО ОТНОШЕНИЕ ОБРАБОТВАНЕТО НА
ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ
Адвокатска кантора „Базлянков, Станоев и Ташев” ще предостави на лицата, чиито данни
обработва, възможно най– пълна, достъпна и разбираема инфомация във връзка с обработването
на личните им данни, като в случай на въпроси, всяко лице може да се обърне към нас на имейл:
dataprotection@bstlawyers.com или да посети офиса на Кантората, където искането му ще бъде
регистрирано.
При отправяне на въпрос или искане относно обработването на личните данни, Адвокатска
кантора „Базлянков, Станоев и Ташев” ще отговори в разумен срок според конкретната ситуация,
но не по – късно от законово определения едномесечен срок.
Всяко физическо лице на територатия на Република България може да се обърне във
връзка със защита на личните му данни към компетентния за това контролен орган, а
именно Комисията за защита на личните данни.
Всяко физическо лице притежава следните права по отношение на личните си данни:
1. Право на достъп:
1.1. Право да получи информация дали данните му се обработват от Кантората и да
получи информацията, съдържаща се в настоящите политики;
1.2. Право да получи копие от личните данни, които Кантората обработва;
В случай, че в документите, в които се съдържат исканите лични данни, се съдържат и
лични данни на други лица, ще бъде предоставени копие, върху което личните данни на другите
лица са заличени.
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2. Право на пренос на данни:
2.1. Съгласно Регламент 679/2016 г. всяко физическо лице има право да получи в
съответен електронен формат личните данни, които се обработват електронно;
2.2. Всяко физическо лице има право да поиска прехвърляне на електронно
съхраняваните негови данни директно към друг администратор на лични данни.
3. Право на коригиране:
3.1. Всяко физическо лице има право да поиска коригиране без ненужно забавяне на
личните му данни, за които е констатирало, че са неточни;
3.2. Всяко физическо лице има право да поиска от Кантората да бъдат допълнени личните му
данни, ако установи, че са непълни.
Адвокатите от Кантората събират и обработват само необходимите данни за физически
лица, без които данни не може да се предостави адвокатската услуга или да се изпълни законово
задължение на Кантората. По тези причини данните ще бъдат попълнени след преценка от
адвоката дали действително е необходимо да се съберат и обработят допълнителни данни за
лицето. В последния случай е възможно да се наложи предоставянето на декларация за съгласие
за обработване на посочените от лицето допълнителни данни.
4. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“):
Всяко физическо лице има право да поиска изтриване на данните му в следните случаи:
4.1. личните данни вече не са необходими за целите, за които са обработени;
4.2. лицето е оттеглило съгласието си за обработване на данните му, в случай, че
обработването се основава на дадено съгласие;
4.3. адвокатът е заявил, че обработва данните на основание свой или чужд законен интерес
и се окаже, че интересът на лицето, чиито данни се обработват, има предимство пред интереса на
адвоката (респективно чуждия интерес);
4.4. българското или европейското законодателство изискват това.
 Доколкото адвокатите имат законово задължение да пазят книжата на клиентите си за срок
от 5 години след приключване на делото или въпроса, за който са били наети, ако лице
поиска изтриване на личните му данни преди изтичане на този срок, адвокатът има
законово основание да откаже.
 Адвокат може да откаже изтриване на личните данни и за целите на защита на законния си
интерес и с оглед доказване надлежното изпълнение на възложена услуга или поет
ангажимент.
5. Право на ограничаване на обработването:
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Физическите лица имат право да поискат да не бъдат извършвани никакви действия по повод на
данните им, а същити само да бъдат съхранявани (т.нар. ограничаване на обработването) в
следните случаи:
5.1. когато лицето счита, че данните му са неточни, има право да поиска да не бъдат
извършвани никакви допълнитени действия с данните му, докато не бъде проверена точността
им;
5.2. когато адвокатът няма право да съхранява и използваме данни на лицето, но то не
желае да бъдат изтрити;
5.3. когато адвокатът вече не се нуждае от данните, но лицето счита, че тези данни са му
нужни, за да докаже, упражни и защити свои правни претенции;
 Когато обработването е ограничено, данните могат да се използват само със съгласие на
лицето.
 Искане за ограничаване на обработването няма да бъде уважено, ако данните на лицето са
необходими за установяването, упражняване или защита на правни претенции или за
защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен
интерес.
 Лицата имат право да бъдат уведомени, когато отпадне ограничението върху
обработването на даннните Ви.
6. Право на възражение:
Ако лице счете, че в случаите, в които адвокат е заявил, че обработва данните му на основание
свой или чужд законен интерес, се нарушава правото на лицето и това право има предимство пред
правата на адвокат или чуждите права, лицето има право да възрази срещу обработването на
данните му. Ако се установи, че действително неговите интереси са с предимство, адвокатът ще
прекрати обработването на данните му за целите, които то е оспорило.
Адвокатска кантора „Базлянков, Станоев и Ташев” не изготвя компютърни анализи на
поведението и на предпочитанията, нито извършва по какъвто и да е друг начин т. нар.
автоматизирано вземане на решения за лицата или профилиране.
Данните, с които Кантората работи, са ограничени до необходимото за извършване на
адвокатската дейност и в по – голямата си част са на хартиен носител. Личните данни по правило
не се предоставят в Интернет или други публични източници на информация, освен за целите на
вписване в официален регистър и разглеждане на производства в съдебни заседания.
Съхранението и физическата защита на документите, които са на хартиен носител, се извършва в
специални помещения с осигурена охрана - СОТ.
Документите, които подлежат на унижощаване, се занасят опаковани на фирма, където се
унищожават веднага и под наблюдение на конкретен служител на Кантората или ще унищожават
на специална машина (шредер).
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Адвокатска кантора „Базлянков, Станоев и Ташев” предприема адекватни мерки за предпазване
на личните данни, в това число чрез охрана на офиса с технически средства, контролиран достъп
до помещения, както и контрол върху дейността на лицата с достъп до данните или които
извършват обработка от името на Кантората.

Утвърдили:
адвокат Боян Александров Станоев
адвокат Николай Илиев Базлянков
адвокат Диана Илиева Илиева
адвокат Екатерина Венциславова Николова
23.05.2018г.
гр. Пловдив
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