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 ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение, както за 
участниците в Кампанията „Предварително заявяване на желание за покупка на HUAWEI P20 Pro“, така и 
за Теленор. Затова за нас е важно участниците в Кампанията да разбират защо и как обработваме тяхната 
лична информация.  

Настоящата Политика за личните данни е неразривно свързана с установените Общи условия на 
Кампания „Предварително заявяване на желание за покупка на HUAWEI P20 Pro“ на Теленор България 
ЕАД (наричана по- долу за краткост Кампанията, но не е част от тях. Тя не регламентира права и 
задължения, а има за цел да обясни на участниците, какви лични данни обработваме във връзка с 
участието им в Кампанията, в това число дали  предоставяме лични данни на трети лица. Също така, с нея 
се предоставя информация за правата, които участниците в Кампанията имат във връзка с обработването 
на лични данни от Теленор.  

Тази Политика за личните данни се прилага по отношение на личните данни, които Теленор събира и 
обработва във връзка с предоставяне  на възможност за участие в Кампанията  

2. ДЕФИНИЦИИ 

2.1 Лични данни 

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или се отнася до 
физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.  

Видовете лични данни са: основни данни за регистрация – имена на участника, които се предоставят от 
него при заявяване на желание за участие в Кампанията, данни за комуникация с участниците - e-mail, 
мобилен номер;, данни които се предоставят при участие в Кампанията.  

2.2 Основни данни за регистрация 

Основни данни са:  

 Три имена;  

 Възрастова граница, в случай че има определена такава в правилата и условията за провеждане на 
Кампанията. 

2.3 Данни за комуникация с участниците 

Това са данни, които се обработват във връзка с комуникацията между Теленор и участниците в 
Кампанията.  

Такива данни са: 

 Данни за участника; 

 Информация за контакт с участника (например адрес на електронна поща, телефонен номер);  

2.4 Данни, които се предоставят при участие в Кампанията  

Лични данни, които участниците избират сами да предоставят на Теленор, за да участват в Кампанията. 
Предоставянето им е доброволно, но без тях Теленор може да откаже участие в Кампанията.  

Такива данни са:  

 Имена на участника; 

 Възрастова граница, ако има определена такава за участие в Кампанията.  
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2.5 Обработка на лични данни 

Обработка на лични данни представлява всяко използване на лични данни. 

Обработка на лични данни са действията по:  

 Събиране;  

 Записване; 

 Съхранение; 

 Промяна; 

 Извличане; 

 Разкриване;  

 Ограничаване; 

 Изтриване; 

 Унищожаване и др. 

2.6 Теленор 

Теленор България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. 
„Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6 

2.7 Участник 

Физическо лице, което:  

 Отговаря на Общите условия на  на Кампанията и; 

 Се е регистрирало за участие в Кампанията. 

 

2.8 Анонимизиране на лични данни 

Анонимизирането е операция, която е алтернативна на изтриването или унищожаването на лични данни. 
При нея окончателно и безвъзвратно се премахват всички елементи, които пряко или непряко 
идентифицират дадено лице. Анонимизираните данни не представляват лични данни. 

Пример: 

Ако личните данни, с които разполагаме за даден участник са следните:  

Име: Иван Иванов;  

Възраст: 43 години; 

Адрес: Град София, ул. 99-та, блок 1083, ап. 100, 

 

след извършена операция по анонимизиране, те могат да изглеждат така: 

Име: ****; 

Възраст: 40-60 години; 

Арес: гр. София. 

2.9 Ограничаване на обработването на лични данни 

При ограничаване на обработването, Теленор може единствено да съхранява съответните лични данни, 
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освен ако: (а) потребителят е дал своето съгласие; или (б) обработката на данни е необходима за 
установяването, упражняването или защитата на правни претенции; (в) обработката на данни е 
необходима за защита на правата на друго физическо лице; или (г) са налице важни основания от 
обществен интерес за Република България или за ЕС. 

3. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ 

Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин; 

Обработваме лични данни за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото 
законодателство; 

Обработваме лични данни за провеждане на Кампанията според приетите за нея правила и условията.  

Предприемаме необходимите мерки, за да осигурим сигурността на личните данни, които обработваме. 

 Обработваме лични данни в съответствие с действащото законодателство. 

 Съобщаваме на участниците какви лични данни събираме, както и защо и как го правим.  

 Обработваме лични данни само за законни цели. Обработката на лични данни няма да надхвърля 
периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в 
съответствие с приложимото законодателство. 

 Зачитаме правата, които участниците имат по силата на законодателството за защита на личните 
данни, в това число правото на достъп до лични данни, правото на коригиране на лични данни и др. 

 Въвеждаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим личните данни на  
участниците от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен 
достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.  

4. КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В КАМПАНИЯТА  

Теленор събира лични данни за участниците в Кампанията  директно от самите тях  при заявяването им на 
участие в Кампанията. Създаденото от участниците съдържание се записва и предоставя от самите тях, за 
да могат да участват в Кампанията   

4.1 Събираме лични данни директно от участниците в Кампанията: 

 При регистрацията им за участие в Кампанията; 

 При обаждане/ свързване за потвърждаване на желанието за закупуване/получаване н стока на 
лизинг; 

5. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА  УЧАСТНИЦИТЕ СЪБИРАМЕ 

Теленор събира различни видове лични данни съгласно приетите Общи условия за провеждане на 
Кампанията  

Теленор събира следните категории лични данни за участниците в Кампанията: 

 основни данни;  

 данни за комуникация с участниците;  

 данни, които се предоставят при участието в Кампанията;  

 

6. КАК ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

6.1 Обработка на данни, необходима за участие в Кампанията 
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За да участва в Кампанията, е необходимо участникът да предостави свои лични данни и да се регистрира 
в нея. Предоставянето на тези данни ни позволява да идентифицираме съответния участник, съответно да 
осъществим връзка с него.  

Имената на участника, данните за комуникация са задължителните условия за участие в Кампанията. В 
случай че даден участник  откаже да ги предостави, Теленор няма да го допусне  до  участие в 
Кампанията.  

6.2 Обработка на данни въз основа на съгласие, дадено от участниците 

Възможно е да обработваме лични данни на участниците и за други цели, при получено съгласие от 
участниците. С участие в Кампанията и предоставянето на Теленор на създаденото от участниците 
съдържание, същите се съгласяват в случай че бъдат избрани за печеливши имената им да бъдат 

публикувани в  в профила на социалната мрежа Facebook на Теленор и/или официалната интернет 

страница на Теленор. Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време от участниците, напълно 
безплатно.   

Оттеглянето на съгласието не засяга: 

 законосъобразността на обработването на лични данни, основано на оттегленото съгласие, преди 
неговото оттегляне; и  

 обработката на лични данни за цели, за които не се изисква съгласие съгласно предвиденото в 
настоящата Политика за личните данни. 

 обработката на данни за имената на  участника съдържание, в случай че поста е споделен в 
социалната мрежа и попада под политиката на обработка на личните данни на социалната мрежа.  

7. КАТЕГОРИИ ЛИЦА, НА КОИТО РАЗКРИВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА  УЧАСТНИЦИТЕ 

7.1 Обработващи лични данни 

Обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на Теленор 
въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за 
цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Теленор. Обработващите са 
длъжни да спазват всички инструкции на Теленор.  

Теленор предприема необходимите мерки, за да осигури, че ангажираните обработващи спазват стриктно 
законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Теленор, както и че същите са 
предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.  

8. КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

Теленор съхранява личните данни на участниците толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат 
постигнати целите, посочени в тази Политика за личните данни, или за да бъдат спазени изисквания на 
законодателството (напр. съгласно данъчното и счетоводното законодателство е предвиден 11-годишен 
срок за съхранение на счетоводни документи (служебна бележка, фактури и др.).  

След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се анонимизират или се 
изтриват/унищожават, освен ако:  

 са необходими за висящо съдебно, арбитражно, административно или изпълнително производство, 
или при постъпила жалба от съответния участник, която следва да бъде разгледана от Теленор; или 

 съответният участник  е упражнил правото си да поиска ограничаване на обработването на лични 
данни, отнасящи се за него/нея; 

Теленор полага усилия, за да осигури, че обработваните лични данни за участниците се актуализират (и 
при необходимост се коригират), както и че не се съхраняват данни, които не са необходими за постигане 
на целите, описани по-горе. 

9. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ 



 

 
5 / 7 

 

Защитата на нашите системи и личните данни е от първостепенно значение, както за нашите участниците, 
така и за Теленор. В съответствие с изискванията на действащото законодателство Теленор предприема 
необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат личните данни на участниците в 
безопасност. 

За да осигури защита на личните данни на участниците Теленор използва съвременни технологии, 
съчетани с безкомпромисно управление на контролите за сигурност. Нашата рамка се основава на едни от 
най-популярните стандарти за сигурност (ISO27001:2013 и др) и практиките на Telenor Group. 

За да бъде осигурена максимално защитата на данните, в Теленор са приети множество политики, които 
регламентират обработката на данни. Прилагат се и разнообразни механизми (криптиране, анонимизация, 
псевдонимизация и др.) както по отношение на „данните в движение“ (data in transit) така и за „данните в 
покой“ (data at rest). 

В Теленор има назначено длъжностно лице по защита на данните и специализирани отдели които се 
грижат за сигурността на информацията и защита от измами. Те подпомагат процесите за опазване и 
обезпечаване сигурността на личните данни, както и наблюдават за тяхното спазване. 

10. ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ 

10.1 Обща информация за правата на физическите лица 

Теленор предприема действия по искане на физическо лице да упражни право по настоящия раздел, само 
ако е в състояние да идентифицира съответното лице. 

Ако целите, за които Теленор обработва лични данни, не изискват или вече не изискват идентифициране 
на дадено физическо лице, Теленор няма задължение да поддържа, да се сдобие или да обработи 
допълнителна информация, за да идентифицира лицето с единствената цел да предприеме действия въз 
основа на искане на това лице. 

Теленор уведомява физическите лица за предприетите действия в срок до 14 дни от получаване на 
искането, като в определени случаи този срок може да бъде удължен с още до два месеца. 

Теленор предоставя на физическите лица информация относно действията, предприети във връзка с 
техния искания за упражняване на права по настоящия раздел без ненужно забавяне и във всички случаи 
в срок от 14 дни от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два 
месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Теленор информира съответното лице за 
всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за 
забавянето. 

При отказ да бъде изпълнено искане, Теленор уведомява съответните физически лица за техните права.  

Ако Теленор не предприеме действия по искането на дадено физическо лице, Теленор го уведомява без 
забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме 
действия, както и за възможността за подаване на жалба до Комисия за защита на личните данни и 
търсене на защита по съдебен ред. 

В определени случаи Теленор може да иска допълнителна информация за потвърждаване на 
самоличността на физическите лица 

В случай че Теленор има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, 
което подава искане по този раздел, Теленор може да поиска предоставянето на допълнителна 
информация, необходима за потвърждаване на самоличността на лицето. 

Предприемането на действия от страна на Теленор при и по повод подадени искания за упражняване на 
права по този раздел е напълно безплатно за лицата, освен ако исканията са явно неоснователни или 
прекомерни. 

Действията, които Теленор предприема при и по повод упражняването на правата на участниците, са 
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напълно безплатни. Когато искането на дадено лице е явно неоснователно или прекомерно (например 
поради своята повторяемост), Теленор има право, по свое усмотрение: (а) да откаже да изпълни искането; 
или (б) да изиска заплащането на разумна такса, определена на база на административните разходи, 
необходими за предоставяне на исканата информация или за предприемането на исканите действия.  

10.2 Участниците имат право на достъп до личните данни, отнасящи се за тях 

Участниците в Кампанията имат право да получат от Теленор информация дали се обработват лични 
данни, свързани с тях. Ако това е така, участницитеимат право да получат достъп до съответните данни. 

10.3 В определени случаи участниците имат право да изискат изтриване на личните данни, 
отнасящи се за тях: 

Участниците имат правото да поискат от Теленор изтриване на свързаните с тях лични данни, в следните 
случаи: 

 личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани; 

 участникът е оттеглил своето съгласие, върху което се основава обработването на лични данни, и 
няма друго правно основание за обработването на същите; 

 участникът е възразил срещу обработването на лични данни, което се основа на законен интерес на 
Теленор, освен ако има други законни основания за обработването, които имат предимство пред 
интересите, правата и свободите на потребителя, или обработването на данни е необходимо за 
установяването, упражняването или защитата на правни претенции; 

 участникът е възразил срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг и няма 
други законни основания за обработването на тези данни; 

 личните данни, отнасящи се за съответния участник, са били обработвани незаконосъобразно; 

 личните данни трябва да бъдат изтрити от Теленор с оглед спазването на правно задължение, 
произтичащо от правото на Република България или от правото на Европейския съюз. 

10.4 В определени случаи участниците имат право да искат ограничаване на обработването на 
лични данни, отнасящи се  за тях 

Считано от 25.05.2018 година, потребителите имат правото да поискат от Теленор да ограничи 
обработването на свързаните с тях лични данни, в следните случаи: 

 обработването е неправомерно, но потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква 
вместо това ограничаване на използването им; 

 потребителят е възразил срещу обработване на лични данни, основано на законен интерес на 
Теленор, в очакване на проверка дали законните основания на Теленор имат преимущество пред 
интересите на Теленор. 

10.5 В определени случаи участниците имат право на възражение срещу обработването на лични 
данни, отнасящи се за тях 

Участниците в Кампанията  имат право, по всяко време и на основания, свързани с тяхната конкретна 
ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до тях, когато Теленор 
обработва техните данни за защита на свои законни интереси (виж т. Error! Reference source not found. от 
тази Политика за личните данни).  

В зависимост от естеството на възражението и обстоятелствата, изложени от съответния участник, 
Теленор ще извърши вътрешна проверка относно възражението и ще се произнесе по него в съответствие 
с този раздел, като уведоми потребителя.  

Пример, за ситуация, при която Теленор ще откаже да изпълни възражение на участник: 

 Ако предоставено създадено от участника съдържание е споделено в пост на друг потребител или 
коментирано от друг потребител на социалната мрежа и участник възрази срещу обработката на данни 
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във връзка със създаденото от него съдържание, аргументирайки се, че оттегля своето съгласие или 
не е дал съгласие за предоставянето на данните му/ѝ на трето лице, Теленор ще отхвърли 
направеното възражение, т.к. при обработката на  данни във връзка със създаденото от участника 
съдържание, публикувано в социална мрежа, действа политиката на конкретната социална мрежа за 
обработване на създадено от потребителя съдържание.  

10.6 Участниците имат право на жалба до надзорен орган за защита на личните данни 

Участниците в Кампанията имат право да подават жалби или сигнали до Комисията за защита на личните 
данни (КЗЛД), в случай че според тях Теленор нарушава законодателството за защита на личните данни. 
Инструкции за подаването на жалби са публикувани на уеб-сайта на КЗЛД:  https://www.cpdp.bg    

След 25.05.2018 година Участниците в Кампанията могат да подават жалби и пред други надзорни органи 
на територията на Европейския съюз, съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 
Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 
95/46/EО. 

11. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА С ТЕЛЕНОР 

Теленор България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. 
„Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6, е администраторът на лични данни, които се обработват в 
настоящата Политика за личните данни. 

За въпроси и запитвания относно обработката на лични данни може да се обръщате към нашия център за 
обслужване на клиенти +35989123 или 123, ако сте потребител на услугите на Теленор. Центърът за 
обслужване на клиенти може да Ви помогне да се свържете с Е. Златев - длъжностно лице по защита на 
данните за „Теленор България“ ЕАД. 

12. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  

Тази Политика за личните данни е създадена за провеждане на Кампанията и е актуална към 21.02.2018г. 
година. 

Настоящата Политика за личните данни може да бъде изменяна или допълвана поради изменение на 
приложимото законодателство, по инициатива на Теленор, на потребителите или на компетентен орган 
(напр. Комисията за защита на личните данни).  
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