
 
 

 

Политика за защита на личните данни и за бисквитките на Braster S.A. 
със седалище в Szeligi  
 
Настоящата политика за защита на личните данни и за бисквитките (наричана по-долу „Политиката“) определя 
правилата за обработка и защита на личните данни на потребителите на уебсайта BRASTER.EU, на 
домейна Braster.eu (наричан по-долу „Уебсайта"). Политиката определя и правилата за използване на бисквитките 
в същия Уебсайт. Клаузите на Политика се прилагат също така и за приложението „Braster care“ за мобилни 
устройства, наричано по-долу „Приложението“.  
Преди да започнат да използват Уебсайта, неговите потребители (наричани по-долу „Потребителите“) са 
задължени да се запознаят с и да приемат клаузите на Политиката.  
 
I. Администратор на лични данни  

 
Администраторът на лични данни на Потребителите на Уебсайта и Приложението е Braster S.A. със седалище на 
адрес: Szeligi (05-850), ul. Cichy Ogród 7, вписано в регистъра на предприемачите на Националния съдебен регистър, 
воден от Окръжния съд за столицата Варшава, във Варшава, 14-ти Търговски раздел на Националния съдебен 
регистър, под KRS номер: 0000405201, NIP (данъчен идентификационен номер), 5213496648, Regon (номер в 
националния търговски регистър) 141530941, акционерен капитал в размер на 916 857,40 PLN (наричано по-долу 
„Администраторът“). С длъжностното лице, отговарящо за защита на данните, можете да се свържете на адрес на 
електронна поща: daneosobowe@braster.eu или по пощата, на адреса на Администратора.  
 
 
II. Приложими разпоредби  

 
Граждански кодекс – Граждански кодекс от 23 април 1964 г.  
Закон за електронните средства - Закон от 18 юли 2002 г. относно предоставянето на услуги чрез електронни 
средства;  
Закон за правата на пациента - Закон от 6 ноември 2008 г. относно правата на пациентите и омбудсманът за 
пациенти; Наредба на Министъра на здравеопазването - Наредба на Министъра на здравеопазването от 9 ноември 
2015 г. относно типа, обхвата и образците на медицинска документация и методите за тяхната обработка;  
Закон за счетоводството - Закон за счетоводството от 29 септември 2004 г.;  
Закон за телекомуникациите – Закон за телекомуникациите от 16 юли 2004 г.;  
Общ регламент относно защитата на данните (GDPR) - 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;  
 

III. Обработка на данни  
 

1. Администраторът обработва личните данни на Потребителите (наричани по-долу „Данните“), за да встъпи в, 
измени или прекрати правното взаимоотношение за предоставяне на услуги на Уебсайта и чрез Приложението.  

2. Обработваните от Администратора Данни се предоставят от Потребителя доброволно, по време на 
регистрацията на Уебсайта или в Приложението и след като започне използването на съответната услуга. 
Непредоставянето на изискваните в процеса на регистрация Данни възпрепятства регистрацията и използването 
на Уебсайта, Приложението или някои от техните функции.  

3. Данните се обработват въз основа на дадено от Потребителя съгласие по време на регистрацията или на 
предвиденото по закон разрешение за обработване на всички данни, необходими за предоставяне на услугите.  

4. Администраторът осигурява защита на Данните  от неразрешен достъп, неразрешено заличаване и обработване, 
в нарушение на разпоредбите на 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 
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свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу „GDPR“). 
Администраторът използва организационни и технически средства за тази цел, в съответствие с приложимите 
стандарти.  

5. По всички въпроси, отнасящи се до защитата на личните данни, субектът на данните може да се свържете с 
длъжностното лице, отговарящо за защита на данните, на адрес на електронна поща: daneosobowe@braster.eu 
или по пощата, на адреса на Администратора. 

 
IV. Цели на обработката на данни  

 
Администраторът събира Данни за следните цели:  
 

• За връзка с Потребителите, по молба на Потребител, съгласно член 6, параграф 1, буква б) от GDPR, във 
връзка с член 172 от Закона за телекомуникациите, във връзка с член 10, параграф 2 от Закона за 
електронните средства;  

• За изпращане на бюлетини и други материали за продукти и услуги на Администратора, съгласно член 6, 
параграф 1, буква е) от GDPR (законен интерес на Администратора, т.е. директен маркетинг), във връзка с 
член 172 от Закона за телекомуникациите, във връзка с член 10, параграф 2 от Закона за електронните 
средства. Потребител, който се е абонирал за бюлетина, може по всяко време да поиска този бюлетин да не 
му бъде изпращан;  

• За предоставянето на телемедицински услуги чрез Уебсайта и Приложението, съгласно член 6, параграф 1, 
буква б), във връзка с член 9, параграф 2, буква з) от GDPR, по-специално за предоставянето на услугата 
анализ на термограми и за предоставянето на резултата от този анализ на Потребителя на Уебсайта 
Braster.eu;  

• За продажбата на продукти чрез електронния магазин на Уебсайта и за доставка на поръчаните продукти, 
съгласно член 6, параграф 1, буква б) от GDPR;  

• За предоставянето на достъп до Уебсайта - за тази цел Администраторът ще използва бисквитките, посочени 
в клауза ІХ по-долу;  

• За поддържане на медицинската документация, в съответствие с член 9, параграф 2, буква з) от GDPR, във 
връзка с член 24, параграф 1 от Закона за правата на пациента и Наредбата на Министъра на 
здравеопазването;  

• За връзка чрез електронна поща и като функция в Приложението, за да напомни за предстоящата дата на 
изследване и за налични резултати, съгласно член 6, параграф 1, буква б) и (е) от GDPR (законен интерес на 
Администратора, който интерес представлява грижа за услугата, предоставяна на Потребителя, в качеството 
му на потребител на медицинска организация);  

• За връзка с Потребителя по телефон или чрез електронна поща, с цел изясняване на въпроси, свързани с 
предоставянето на медицински услуги, съгласно чл. 6, параграф 1, буква б) и (е) от GDPR (законен интерес на 
Администратора, който интерес представлява грижа за услугата, предоставяна на Потребителя, в качеството 
му на потребител на медицинска организация);  

• За изпълнението на правата на Потребителя, като потребител на медицинска организация, по-специално по 
отношение на събирането и архивирането на декларации за съгласие за достъп на други лица до 
документацията на Потребителя и за предоставянето на такива лица информация за здравния статус на 
Потребителя, на основание член 6, параграф 1, буква в) от GDPR, във връзка с член 9, параграф 3 и член 26, 
параграф 1 от Закона за правата на пациента и § 8, параграф 1 от Наредбата на Министъра на 
здравеопазването;  

• За изпълняване на искове, произтичащи от упражняването на икономическа дейност, съгласно член 6, 
параграф 1, буква б) и (е) от GDPR, като така наречения законен интерес на Администратора, т.е. изпълняване 
на искове и защита на своите права;  



 
 

 

• За водене на счетоводни книги от Администратора и за спазване на данъчните закони, включително за 
целите на издаване на фактури за продадените устройства, съгласно член 6, параграф 1, буква в) от GDPR, 
във връзка с член 74, параграф 2 от Закона за счетоводството от 29 септември 1994 г. 

 
V. Обхват на обработваните данни  

 
Потребителите, които желаят да получават бюлетина от Администратора, трябва да предоставят техния адрес на 
електронна поща. Администраторът може да се свързва с Потребители чрез електронна поща или по телефона, ако 
Потребителите предоставят своя адрес на електронна поща и телефонен номер и дадат съгласието си да бъде 
осъществявана връзка с тях по телефона или по електронна поща.  
При създаване на профил в „Моят профил“, Потребителят трябва да предостави име, телефонен номер и адрес на 
електронна поща. Администраторът събира следните данни на Потребителите за целите на извършване на 
изследвания, чрез използване на медицинското устройство „Braster System“: данните, необходими за 
идентифициране на Потребителя и данните, включени в медицинския въпросник, който позволява Потребителят 
да бъде изследван чрез медицинското устройство „Braster System“. Тези данни по-специално включват 
информация за възрастта, менструалния цикъл и предходни случаи на рак на гърдата. Данните за здравния статус 
на Потребителя са включени в медицинската документация на Потребителя. Достъп до тези данни могат да получат 
само упълномощени от Администратора лица.  
Предоставянето на лични данни на Администратора е доброволно, но е необходимо за предоставянето на услуги 
от страна на Администратора и за изпращане на информация за продукти и услуги на Администратора или за 
осъществяване на връзка от страна на Администратора, в случай че е дадено такова съгласие.  
 
VI. Период на съхранение на данните  

 
Медицинската документация на Потребителите, съдържаща Данни, се съхранява в продължение най-малко на 20 
години от датата, на която е извършено последното вписване. Данните, обработвани за целите на изпълнение на 
искове, се съхраняват в предвидения в разпоредбите на Гражданския кодекс давностен срок за искове. 
Администраторът обработва личните данни за счетоводни и данъчни цели в продължение на 5 години, считано от 
края на календарната година, през която е възникнало данъчното задължение. Останалите Данни се съхраняват за 
такъв период, какъвто е необходим на Администратора, за да извършва определена дейност, освен ако не е 
предвидено друго в действащите разпоредби. Обработката на лични данни за целите на изпращане на бюлетин 
или за осъществяване на друга връзка от страна на Администратора, се извършва докато потребителят не оттегли 
своето съгласие да получава търговска информация по електронна поща или телефон. В края на посочените по-горе 
периоди, данните на потребителя се заличават или анонимизират.  
 
VII. Правата на потребителя  
 
1. Потребителят има право на достъп до съдържанието на Данните и право да се коригира съдържанието на 

Данните. Потребителят има право да възрази срещу обработването на Данните.  
2. Администраторът предоставя на потребителя възможността за изтриване на Данните на потребителя, в случай 

на оттегляне от или прекратяване на споразумението, както и в други случаи, произтичащи от приложимото 
право, предмет на клауза VII параграф 3 по-долу.  

3. Администраторът може да откаже да изтрие данните, ако Потребителят не е платил на Администратора всички 
дължими на последния суми или е нарушил Общите условия на Уебсайта, на Приложението или на 
приложимото право, когато съхраняването на тези Данни се изисква с цел изясняване на обстоятелствата и 
определяне на отговорността на Потребителя. Администраторът може да откаже да заличи данните, 
ако  приложимото право и по-специално наредбите за съхраняване на медицинска документация му 
разрешават или го задължават да направи това.  

4. С цел упражняване на своите права, Потребителят може да се свързва с Администратора на адрес на електронна 
поща: daneosobowe@braster.eu или като изпрати писмо по пощата на адреса на Администратора.  
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5. Потребителят може да поиска прехвърляне на своите Данните към друг Администратор.  
6. Потребителят има право да подаде жалба до регулаторен орган, следящ за спазването на наредбите за защита 

на личните данни - Президента на Службата за защита на личните данни.  
 

VIII. Поверяване и споделяне на лични данни  
 
Получателите на лични данни на Потребители на Уебсайта или Приложението могат да бъдат съответните 
държавни органи, действащи съгласно общо приложимите закони. Освен това, личните данни на Потребителите 
могат да се предоставят на организации, които обработват лични данни от името на Администратора, като 
например доставчици на ИТ услуги, доставчици на телефонни услуги, при което такива организации обработват 
данните по силата на споразумение с Администратора и само в съответствие с инструкциите от последния. Също 
така личните данните се обработват от служителите на Администратора или от специално упълномощени за това 
подизпълнители. 
 
IX. Бисквитки  

 
1. Администраторът използва бисквитки при предоставяне на Услугата. Дружеството може също така да използва 

бисквитки в Приложението.  
2. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват в ИТ оборудването, което Потребителят използва, 

докато разглежда съдържанието на уебсайта, за да се гарантира точността на работа и оптималното използване 
на функционалността на уебсайта.  

3. Събраната при използването на бисквитки информация също така позволява извършването на корекции в 
Уебсайта, с цел да се отговори на индивидуалните нужди и предпочитания на Потребителя, за да се поддържа 
сесията на Потребителя на уебсайта след влизането в системата, както и за да се генерират общи статистически 
данни относно използването на Уебсайта и за да се подобри структурата и съдържанието на Уебсайта. Данните, 
събрани при използване на бисквитките, са с колективна характер и не се използват за индивидуализирането 
на конкретен Потребител.  

4. Използваните в Уебсайта бисквитки са разделени на постоянни бисквитки и бисквитки за сесия. Постоянните 
бисквитки се съхраняват в крайното устройство на Потребителя на Уебсайта за период от време определен в 
техните собствени параметри или докато не бъдат изтрити от Потребителя. Бисквитките за сесия са временни 
файлове, които се изтриват автоматично, след като Потребителят излезе от уебсайта или затвори браузъра.  

5. Уебсайтът използва следните бисквитки: 
a. Съществени - файлове, необходими за правилното функциониране на уебсайта;  
b. Функционални - файлове, гарантиращи достъпа до специфични функции, представляващи част от Уебсайта, 

като при деактивирането им, тези функции може да бъдат ограничени; те се позволяват също така за 
запазване на избраните от Потребителя настройки при използването на Уебсайта;  

c. Ефективност – бисквитките се използват за събиране на данни относно метода, по който Потребителите 
използват Уебсайта, за подобряване на тяхната работа, както и за да се улесни използването на Уебсайта от 
Потребителите, без да се събира идентифицираща Потребителите информация;  

d. Рекламиране - бисквитките се използват, за да се провери интереса на Потребителите на Уебсайта от 
показваните на него реклами и за събиране на данни в тази връзка, които данни в последствие могат да се 
използват за адаптиране на съдържанието на рекламните материали към предпочитанията на 
Потребителите. 
 

6. Всеки Потребител на Уебсайта може да управлява бисквитките чрез подходящо конфигуриране на настройките 
на използвания браузър. Обикновено е възможно да бъдат променени настройките на браузъра от раздела 
„Опции“, „Интернет опции“ или подобен такъв раздел, в зависимост от типа на използвания браузър.  

7. От браузъра Потребителят има също така възможността да забрани приемането на бисквитки. Въпреки това, 
тази операция може да доведе до ограничаване на използването на Уебсайта или неговите избрани функции 
или да възпрепятства използването му.  



 
 

 

8. Потребителят на Уебсайта може по всяко време да промени настройките на браузъра по отношение на 
обработката на бисквитките.  

9. При възникване на въпроси, свързани с тази Политика, молим да ги изпращате на следния 
адрес: daneosobowe@braster.eu. 

10. За статистически цели Уебсайтът използва „Google Analytics“, за да събира и съхранява данни за 
характеристиките и дейностите на посетителите на Уебсайта. 

11. Данните, получени във връзка с използването на аналитични инструменти като „Google Analytics“, са анонимни и 
не са предназначени за идентифициране на Потребителя. Дружеството не обединява и няма да разреши трета 
страна да обединява данни от „Google Analytics“ с лични Данни на Потребители, получени във връзка с тяхното 
използване на Уебсайта или предлаганите на него услуги. 

 
X. Заключителни разпоредби 

 
1. Администраторът има право да обработва информация, която характеризира начина, по който Потребителят 

използва предоставяната по електронен път услуга. Администраторът също така притежава информацията, 
съдържаща се в регистрационните файлове за достъпа, по-специално IP адресите на Потребителите, събрани по 
време на свързване към интернет, които могат да бъдат използвани за технически и статистически цели.  

2. Потребителите на Уебсайта се информират, че посещаваните от Потребителя уебсайтове чрез публикувани на 
уебсайта линкове могат да имат политики за защита на личните данни различни от тези, изложени в настоящата 
Политика. След като бъде пренасочен към друг сайт, Потребителят трябва да прочете неговата политика за 
защита на личните данни. Администраторът не носи отговорност за политиките за защита на личните данни на 
места, различни от Уебсайта, на който е предоставил достъп на Потребителя.  

3. Тази Политика е достъпна както на страницата https://www.braster.eu/terms/bg, така и на хартиен носител в 
седалището на Администратора.  

4. Всякакви изменения на Политиката, във връзка например с промени в приложимото законодателство или 
развитие на съответните технологии, могат да бъдат направени по същия начин, както се правят измененията в 
Общите условия на уебсайта.  

mailto:daneosobowe@braster.eu

