АРБИТРАЖЕН СЪД СОФИЯ
ПРИ СДРУЖЕНИЕ „ПРАВНА ПОМОЩ И МЕДИАЦИЯ“

Политика за поверителност и защита на личните данни на сдружение с нестопанска цел
„Правна помощ и медиация“

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата политика за поверителност и защита на личните данни е изработена от Сдружение
„Правна помощ и медиация“ в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 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 („Общият регламент“) и има за цел да Ви информира за
начина, по който обработваме и защитаваме Вашите лични данни, както и за Вашите права във
връзка с обработката и защитата на личните данни.

II. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ
Сдружение с нестопанска цел „Правна помощ и медиация“ с БУЛСТАТ 175669725 е със
седалище в гр. Севлиево, ул. „Мара Белчева“ № 1. Сдружението се представлява от
Председателя
на
Сдружението
Аня
Кирилова
Минчева,
email:
delovodstvo@arbitrationcourtbg.org, тел. + 359 878 168 129, + 359 892 283 551

III. НАДЗОРЕН ОРГАН:
Надзорен орган на територията на Република България по смисъла на чл. 4, ал. 21 от Общия
регламент е Комисия за защита на личните данни.
Адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Данни за контакт: 02/915 35 18; 02/915 35 15; 02/915 35 19; kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg

IV. ЛИЧНИ ДАННИ, СЪБИРАНИ И ОБРАБОТВАНИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА, ЦЕЛИ
НА ОБРАБОТВАНЕТО И ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ
1. Обработване, свързано с предоставяне на услуга
Сдружение „Правна помощ и медиация“ предоставя правни услуги в сферата на медиацията и
международния търговски арбитраж, чрез създадените към сдружението арбитражни
съдилища. В този случай, Сдружение „Правна помощ и медиация“ събира и обработва само
необходимите за предоставянето на правната услуга лични данни на физически лица, чиито вид,
категория и обем са съобразени със спецификите на конкретния казус или арбитражно дело и
работата по него.
Събираните и обработвани лични данни във връзка и за целите на изпълнение на правната
услуга могат да се отнасят до един, повече или всички от идентификаторите по чл. 4, ал. 1. от
Общия регламент, а именно: три имена, ЕГН, номер на документ за самоличност, постоянен
и/или настоящ адрес и др.
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2. Обработване, свързано със стопанска дейност
„Правна помощ и медиация“ събира и обработва лични данни, когато това е необходимо за
целите на изпълнението на предвидената в устава на сдружението стопанска дейност, в това
число – сключване и изпълнение на договори и др.
Събираните и обработвани лични данни във връзка и за целите на изпълнение на правната
услуга могат да се отнасят до един, повече или всички от идентификаторите по чл. 4, ал. 1. от
Общия регламент, а именно: три имена, ЕГН, номер на документ за самоличност, постоянен
и/или настоящ адрес и др.
3. Обработване на лични данни на служители
Сдружение „Правна помощ и медиация“ има качеството на работодател по § 1., т. 1 от ДР на
Кодекса на труда по отношение на наетите от сдружението физически лица. В качеството си на
работодател, Сдружение „Правна помощ и медиация“ събира и обработва личните данни на
своите служители и кандидати за служители за целите на провеждане на събеседвания и
интервюта за наемане на служители; сключване и изпълнение на трудовите договори;
осъществяване на задълженията на Сдружение „Правна помощ и медиация“ в качеството му на
работодател, произтичащи от действащите нормативни актове в областта на трудовото,
осигурителното и данъчното законодателство.
Събираните и обработвани лични данни могат да се отнасят до един, повече от
идентификаторите по чл. 4, ал. 1. от Общия регламент, а именно: три имена, ЕГН, номер на
документ за самоличност, постоянен и/или настоящ адрес, телефон.
Данните за здравословното състояние на служителите на Сдружение „Правна помощ и
медиация“ има правото да обработва за целите на изпълнение на задължения на
администратора, въведени чрез съответния законов или подзаконов акт във връзка с
изпълнението на задълженията и упражняването на специалните права на администратора или
на субекта на данните по силата на трудовото право и правото в областта на социалната
сигурност и социалната закрила и за целите на трудовата медицина.
4.

Обработване на лични данни за изпълнение на нормативни задължения на
администратора

На основание чл. 6, ал. 1, буква в) от Общия регламент Сдружение „Правна помощ и медиация“
има правото да обработва и/или съхранява лични данни на физически лица, съставляващи един
или повече от идентификаторите по чл. 4, ал. 1. от Общия регламент, когато това е необходимо
(за целите на) за спазване на задължения, които са предвидени в нормативен акт, в това число,
но не само:




Закона за международния търговски арбитраж;
Закона за медиацията;
Кодекс на труда;
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Закон за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, ЗДДС, ЗКПО,
ДОПК и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и
законосъобразно счетоводство;
Процесуални и материално-правни нормативни актове - предоставяне на информация на
съдилищата и на арбитражните съдилища, на държавни органи и ведомства, на трети лица,
в рамките на арбитражни и помирителни производства, съобразно изискванията на
приложимите към производството актове;
други нормативни документи.
5.

Обработване на лични данни при упражняването на официални правомощия,
които са предоставени на администратора

Сдружение „Правна помощ и медиация“ има правото да обработва лични данни на физически
лица, съставляващи един или повече от идентификаторите по чл. 4, ал. 1. от Общия регламент,
когато това е необходимо (за целите на) за упражняването на официални правомощия, които са
предоставени на администратора в сферата на упражняваната от сдружението дейност.
6.

Обработване на лични данни въз основа на легитимен интерес

Сдружение „Правна помощ и медиация“ има правото да обработва лични данни на физически
лица, съставляващи един или повече от идентификаторите по чл. 4, ал. 1. от Общия регламент,
когато обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или
на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или
основните права и свободи на субекта на данните.
Легитимните интереси на Сдружение „Правна помощ и медиация“ могат да се отнасят, без да
се ограничават до: спазване на вътрешните правилници и процедури в сдружението и
създадените към него арбитражни съдилища; осъществяването на вътрешна статистика и
администриране на работата в сдружението; осъществяване на официална кореспонденция със
страните по арбитражни дела; осъществяване на защита на законните права и интереси на
администратора и др.
7.

Обработване на лични данни въз основа на съгласието на субекта на данните

Във всички случаи, в които за Сдружение „Правна помощ и медиация“ не е налице някое от
горните основания за обработка на личните данни на физическите лица или субектът не е страна
по процесуален договор или не е приел процедурата по медиация или арбитраж,
администраторът има правото и ще обработва личните данни само ако субектът на данните е
дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.
В случай че субектът е предоставил своето съгласие за обработване на личните данни,
Сдружение „Правна помощ и медиация“ ще обработва личните му данни в съответствие с и
единствено за указаните цели до неговото оттегляне.
Оттеглянето на съгласието може да стане в писмена форма до адреса на управление на
Сдружение „Правна помощ и медиация“ или по електронен път на ел. поща:
delovodstvo@arbitrationcourtbg.org
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След оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, Сдружение „Правна помощ и
медиация“ няма да използва личните данни за целите, за които е било предоставено.
Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено
съгласие преди неговото оттегляне.
8.

Лични данни, събирани от публични източници

Сдружение „Правна помощ и медиация“ събира лични данни включително и от публични
източници (например публични регистри), когато това е необходимо за изпълнение на
дейността на сдружението и при спазване на условията за достъп до и ползване на
информацията от тези източници.
9.

Данни, събирани автоматично

При посещението на уеб сайта www.arbitrationcourtbg.org,
медиация“ автоматично събира следните данни, а именно:

Сдружение „Правна помощ и

Адрес на интернет протокола (IP) на устройството, от което физическото лице осъществява
достъп до платформата (обикновено се използва за определяне на страната или града, от
които физическото лице достъп до платформата);

Вид на устройството, от което физическото лице осъществява достъп до платформата
(например компютър, мобилен телефон, таблет и др.);

Вид на операционната система;

Вид на браузъра;

Конкретните действия, които физическото лице предприема, включително посетените
страници, честотата и продължителността на посещенията на уеб сайта;

Дата и време на посещенията.
Сдружение „Правна помощ и медиация“ събира и обработва личните данни на физическите
лица, които са събрани автоматично единствено за вътрешна статистика и подобряване
ефективността и функционалността на уеб сайта.


При използването на събраната информация, Сдружение „Правна помощ и медиация“ не
извършва профилиране на физическите лица.
10.

Лични данни, събирани чрез формата за контакт на сайта
www.arbitrationcourtbg.org

Лични данни, събирани директно от физическите лица, когато лицата се свързват с Сдружение
„Правна помощ и медиация“ чрез контактната форма на сайта за осъществяване на контакт с
Сдружение „Правна помощ и медиация“.
Физическите лица предоставят лични данни на Сдружение „Правна помощ и медиация“, когато
се свържат с Администратора посредством изпращане на съобщение използвайки контактната
форма на сайта на Администратора, намираща се на:
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http://arbitrationcourtbg.org/new/index.php/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0
%BA%D1%82%D0%B8/%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F. Когато лицето изпрати
съобщение до Сдружение „Правна помощ и медиация“ използвайки контактната форма за
осъществяване на контакт, Aдминистраторът събира и обработва името на физическото лице,
адреса на електронната поща, както и останалата информация, която лицето предоставя в
изпратеното съобщение, като например адрес.
Тези данни се обработват за целите за комуникация с физическото лице и воденето на регистри,
както и за реализиране на легитимните интереси на Сдружение „Правна помощ и медиация“,
като например отговаряне на запитвания, извършване на справки по арбитражни дела,
изпращане на отговор на получените съобщения и други.
11.

Лични данни, обработвани чрез формата за електронно правосъдие

Сдружение „Правна помощ и медиация“ обработва лични данни за целите на воденото от
сдружението електронно правосъдие. Сдружение „Правна помощ и медиация“ поддържа
платформа за отдалечен достъп до водените арбитражни дела. Достъпът се осъществява чрез
въвеждане на уникална парола в платформа, поместена на страницата на сдружението
https://epravosadie.com/nov/index.php/login. Достъп до материалите по заведено арбитражно дело
при Сдружение „Правна помощ и медиация“ имат единствено страните, както и упълномощени
от тях представители, арбитрите, вещите лица и председателят на съответния арбитражен съд.
Всяко арбитражно дело има индивидуален профил, което гарантира конфиденциалността на
производството.
V. ПРОФИЛИРАНЕ
При обработката на личните данни, Сдружение „Правна помощ и медиация“ не извършва
профилиране. Не е налице и автоматично вземане на решение.
VI. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ЗАЛИЧАВАНЕ
Сдружение „Правна помощ и медиация“ прекратява обработването на личните данни след
изпълнение на целите, за които са предоставени, когато не са необходими за защита на
легитимен интерес, за упражняване на официални правомощия на администратора или за
защита на нормативните му задължения, както следва:
Личните данни, съдържащи се в заведените пред Сдружение „Правна помощ и медиация“
арбитражни дела се съхраняват за срок от 10 години от приключване на производството. След
изтичане на този срок се съхраняват само решенията и мотивите към тях, както и сключените
спогодби.
Личните данни на служителите на Сдружение „Правна помощ и медиация“ се съхраняват за
срок от 5 години след прекратяване на трудовото правоотношение, освен ако в действащото
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законодателство не е предвиден друг срок за съхранение на всички или някои документи от
трудовото досие на служителите (трудови договори, ведомости за заплати и др.). В този случай,
Сдружение „Правна помощ и медиация“, ще съхранява личните данни на служителите до
изтичането на така предвидения в законодателството срок.
Личните данни, предоставени на Сдружение „Правна помощ и медиация“ въз основа на
съгласие, се обработват и/или съхраняват за срок до изричното оттегляне на даденото съгласие
на субекта на данните.
Всички останали категории данни, обработването на които се основава на легитимни интереси
на администратора или за целите на упражняване на официални правомощия на администратора
или за защита на нормативните му задължения, се съхраняват до окончателното постигане на
целите, за които са събрани.
В случаите, в които действащото законодателство или вътрешните процедури и правила в
рамките на сдружението и арбитражните съдилища към него налагат минимален срок за
съхраняването на книжа и документи, включващи лични данни, Сдружение „Правна помощ и
медиация“ ще съхранява личните данни до изтичането на тези срокове като например:







по Закона за международния търговски арбитраж – 10 години за материалите по
арбитражните дела, считано от приключването им;
по Закона за счетоводството за съхранение на счетоводни регистри и финансови отчети,
включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции
– 10 г.;
по Закона за счетоводството за съхраняване на ведомости за заплати и придружаващите
ги документи от трудовото досие – 50 години;
По Закона за счетоводството за всички останали носители на счетоводна информация –
3 години.
по Закона за задълженията и договорите – след изтичане на общия давностнен срок за
предявяване на претенции (5 години).

След отпадане на основанието за съхраняване Сдружение „Правна помощ и медиация“ ще
заличи личните данни на физическите лица по начин, който не позволява Нарушаването на
тяхната сигурност.
Независимо от горните срокове, Сдружение „Правна помощ и медиация“ няма да заличи лични
данни, ако те са необходими за целите на висящо съдебно, арбитражно, административно или
друго производство, както при наличие на задължение за предоставяне на информация на съда,
компетентни държавни органи и при наличието на други основания, предвидени в действащото
законодателство.
VII. ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН И ДОБРОВОЛЕН ХАРАКТЕР НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Личните данни предоставени на Сдружение „Правна помощ и медиация“, с изключение на
личните данни, които са предоставени от субекта на данните въз основа на неговото изрично
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съгласие, имат задължителен характер. Предоставянето на лични данни от физическите лица е
доброволно. В случай, че бъде отказано предоставянето на лични данни, администраторът няма
да бъде в състояние да предостави желаната от физическото лице услуга или информация
относно предлаганата от Администратора услуга.
В случай, че личните данни са събрани и се обработват въз основа на изричното съгласие на
субекта на данните, то непредоставянето им ще направи невъзможно постигането на целите, за
които е дадено същото.
VIII. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Сдружение „Правна помощ и медиация“ обработва личните данни на физическите лица
самостоятелно или чрез възлагане на обработващ данните от името и за сметка на
администратора.
Администраторът обработва личните данни на физическите лица посредством съвкупност от
действия, които могат да се извършват с автоматични или неавтоматични средства
IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Сдружение „Правна помощ и медиация“ предприема необходимите технически и
организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване,
или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от
други незаконни форми на обработване. С цел недопускане и предотвратяване на Нарушения
на сигурността на личните данни, администраторът е предприел следните мерки:





цялата лична информация, която физическото лице предостави на администратора се
съхранява на сигурни и надеждни сървъри и папки;
осигурена е надеждна компютърна и физическа защита на компютърните устройства и
на служебните и архивни помещения;
осигурена е защита на административно и организационно ниво;
при упражняване на правото на достъп от физическото лице, администраторът проверява
идентичността на физическото лице, преди да му предостави исканата информация.

Изчерпателна информация относно предприетите от администратора технически и
организационни мерки може да бъде получена след запитване до администратора в тази връзка.
X. ПОЛУЧАТЕЛИ, НА КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗКРИТИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Сдружение „Правна помощ и медиация“ има право да разкрива обработваните лични данни на
следните категории лица, а именно:


на физическите лица, за които се отнасят данните;
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арбитрите, адвокатите, вещите лица в арбитражното производство, както и на
председателя на съответния арбитражен съд при Сдружение „Правна помощ и
медиация“;
на съдилищата, арбитражните съдилища, други държавни органи, агенции и ведомства
и съответните им териториални поделения, структурни подразделения и представители,
когато това се налага за предоставяне на съответната правна услуга или е наложително
с оглед изпълнение на предвиденото в нормативен акт, вътрешен акт или правилник
задължение на администратора;
на лица, обработващи личните данни от името и за сметка на администратора, които
предоставят услуги в полза на дейностите на администратора, като например
счетоводителите на администратора и куриерски организации, като тези лица са
обвързани със задължение за спазване на конфиденциалност, а също така тези лица са
предоставили достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и
организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с
изискванията на Регламента и да осигурява защита на правата на физическите лица;
на лица, за които субектът на данните е дал изричното си съгласие.

Сдружение „Правна помощ и медиация“ не разкрива предоставени от физическото лице лични
данни на лица и институции, различни от гореизброените, освен ако не е задължено да направи
това по силата на нормативен акт.
XI. ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Право на достъп
Физическото лице има право да получи от Сдружение „Правна помощ и медиация“
потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи
достъп до данните – съответните категории лични данни.
Право на коригиране
Физическото лице има право да поиска от Сдружение „Правна помощ и медиация“ да коригира
без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на
обработването физическото лице има право непълните лични данни да бъдат попълнени,
включително чрез добавяне на декларация.
Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
Физическото лице има правото да поиска от Сдружение „Правна помощ и медиация“ изтриване
на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а Администраторът има задължението
да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените в чл.
17 от Общия регламент основания.
Право на ограничаване на обработването
Физическото лице има право да изиска от Администратора ограничаване на обработването,
когато се прилага едно от посочените в чл.18 от Общия регламент условия. Когато се извърши
ограничение на обработването, такива данни се обработват, с изключение на тяхното
съхранение, само със съгласието на физическото лице или за установяването, упражняването
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или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или
поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка. Когато
физическото лице е изискало ограничаване на обработването, администраторът го информира
преди отмяната на ограничаването на обработването.
Право на преносимост на данните
Физическото лице има право да получи личните данни, които го засягат и които той е
предоставил на Сдружение „Правна помощ и медиация“, в структуриран, широко използван и
пригоден за машинно четене формат, когато обработването е основано на съгласие в
съответствие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран
начин.
Право на възражение
Физическото лице има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна
ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него. Съгласно чл.
21, параграф 4 от Общия регламент, физическото лице изрично се уведомява за съществуването
на правото на възражение, което се представя по ясен начин и отделно от всяка друга
информация.
Физическите лица могат да упражнят правото си на възражение чрез подаването на писмено
искане до Сдружение „Правна помощ и медиация“ по поща на адреса на сдружението или чрез
изпращане на имейл delovodstvo@arbitrationcourtbg.org .
Права при профилиране
Физическото лице има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на
автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за
субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен.
Право на уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни
Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за
правата и свободите на физическите лица, физическото лице трябва да бъде уведоменo без
ненужно забавяне, за нарушението на сигурността на личните данни.
Право на подаване на жалба до надзорен орган
Физическото лице има право да подаде жалба до надзорен орган, по-специално в държавата
членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото
нарушение, ако физическото лице счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него,
нарушава разпоредбите на Общия регламент. Надзорен орган за територията на Република
България е Комисията за защита на личните данни.
Право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган
Всяко физическо и юридическо лице има право на ефективна съдебна защита срещу отнасящо
се до него решение със задължителен характер на надзорен орган. Производствата срещу
надзорен орган се образуват пред съдилищата на държавата членка, в която е установен
надзорният орган.
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Право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни
Без да се засягат които и да било налични административни или несъдебни средства за защита,
включително правото на подаване на жалба до надзорен орган, физическото лице има право на
ефективна съдебна защита, когато счита, че правата му по Общия регламент са били нарушени
в резултат на обработване на личните му данни, което не е в съответствие с Общия регламент.
Производствата срещу даден администратор или обработващ лични данни се образуват пред
съдилищата на държавата членка, в която администраторът или обработващият лични данни
има място на установяване.
Право на обезщетение за претърпени вреди
Всяко лице, което е претърпяло материални или нематериални вреди в резултат на нарушение
на Общия регламент, има право да получи обезщетение от администратора или обработващия
лични данни за нанесените вреди. Съдебните производства във връзка с упражняването на
правото на обезщетение се образуват пред съдилищата на държавата членка, в която
администраторът или обработващият лични данни има място на установяване.
XII. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Физическите лица упражняват правото си на оттегляне на дадено съгласие, правото на достъп,
правото на изтриване, коригиране, правото на ограничаване на обработването, правото на
преносимост на данните, правото на възражение и правата при профилиране, чрез подаването
на писмено искане до администратора, което следва да съдържа следната информация:




име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
описание на искането;
подпис, дата на подаване на искането и адрес на електронна поща.

Искането се отправя лично от физическото лице. Администраторът завежда исканията подадени
от физическите лица в отделен регистър.
Администраторът разглежда искането и предоставя на физическото лице информация относно
действията, предприети във връзка с искането в срок от един месец 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.
Администраторът информира физическото лице за всяко такова удължаване в срок от един
месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Когато физическото
лице подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с
електронни средства, освен ако лицето не е поискало друго.
Ако администраторът не предприеме действия по искането на физическото лице,
администраторът уведомява лицето без забавяне и най-късно в срок от един месец от
получаване на искането за причините да не предприеме действия и за възможността за подаване
на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред.
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Сдружение „Правна помощ и медиация“ се задължава да съобщава за всяко извършено
коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните
данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
Администраторът информира физическото лице относно тези получатели, ако лицето поиска
това.
XIII.

УЕБ САЙТ

Използвайки тази интернет страницата http://arbitrationcourtbg.org, Вие се съгласявате с
условията относно събирането, използването и разкриването на Вашите лични данни в
съответствие с тази Политика на поверителност и защита на личните данни.
Моля да се запознаете с тази Политика на поверителност и защита на личните данни преди да
използвайте този уеб сайт. Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в
настоящата Политика на поверителност и защита на личните данни, Вие не трябва да използвате
този уеб сайт.
Използвайки тази интернет страница, Вие се съгласявате с условията на тази Политика на
поверителност и защита на личните данни.
XIV.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази Политика за поверителност може да бъде актуализирана по всяко време в бъдеще в случай,
на промяна в действащото законодателство или ако други обстоятелства налагат това. Когато
това се случи, променената политика ще бъде публикувана на www.arbitrationcourtbg.org и ще
бъде в сила от датата на публикуване.
Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираната Политика за поверителност,
ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.
В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящата Политика за поверителност,
моля не се колебайте да се свържете с нас на delovodstvo@arbitrationcourtbg.org или като
използвате формата за контакт на уебсайта www.arbitrationcourtbg.org
Настоящата Политика на поверителност и защита на личните данни е одобрена и приета
от Председателя на Сдружение „Правна помощ и медиация“ и влиза в сила считано от
25.05.2018 г.
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