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Данни за Администратора: 

 

Кои сме ние? 

Институтът на вътрешните одитори в България /ИВОБ/ е сдружение с нестопанска 
цел, което от 2003 г. е филиал за територията на Република България на 
Международния институт на вътрешните одитори /The IIA/. В ИВОБ членуват 
професионалисти в областта на вътрешния одит, контрола и оценката на риска от 
всички сектори на икономическия живот в страната. Членството в сдружението е 
доброволно. 

Една от основните цели на ИВОБ е да насърчава и подкрепя развитието на 
вътрешния одит и контрол в България. 

 

Данни за контакт с Институт на вътрешните одитори в България 

Държава: България 

Адрес: 1000 София, ул. „Граф Игнатиев“ 7 А 

Телефон: + 359 2 9862808 

Ел. поща: IIABulgaria@mbox.contact.bg 

Интернет страница: www.iiabg.org 

 

Личните данни, които обикновено се обработват са следните: 

- Имена: име, презиме и фамилия; 

- ЕГН; 

- Контакти: електронна поща, адрес за кореспонденция и телефон и т.н; 

- Месторабота: организация и длъжност 

- Финансова информация: обслужваща банка, номер на банкова сметка и размер на 
осигурителен доход (в случай на сключване на договор със субекта на данните и 
изплащане на възнаграждение); 

 

Източник: 

Данните, които обработваме може да получим по един от следните източници: 

- Директно – от субекта на данните - служители, членове на сдружението, 
клиенти, контрагенти и др. По този начин получаваме данни при сключване 
на договор, подаване на заявление за членство, регистрация за събития, 
организирани от ИВОБ, регистрация за сертификационни програми на The 
IIA, доброволно предоставяне на визитна картичка, абониране за издания на 
ИВОБ и The IIA, кандидатстване за позиции за работа в ИВОБ; 

- Недиректно -   от работодателя на физическото лице-субект на данните, от 
публично-достъпни източници . 
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Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани 
единствено за следните цели: 

1. администриране на Вашето членство; 

2. отговор на Ваше искане, молба или друго запитване към Институт на 
вътрешните одитори в България; 

3. изпращане на информационни съобщения относно дейностите на Институт 
на вътрешните одитори в България; 

4. търговска и рекламна дейност относно дейностите на Институт на 
вътрешните одитори в България; 

5. абониране за издания на Институт на вътрешните одитори в България и 
Международния институт на вътрешните одитори в България; 

6. осигуряване на достъп до информационни ресурси, публикувани в 
рестриктивна секция на инетрнет-страницата на Институт на вътрешните 
одитори в България – www.iiabg.org; 

7. изпращане на запитвания и анкетни проучвания с цел определяне на 
състоянието на професията, изследване на определен аспект от дейността 
по вътрешен одит, подобряване качеството на обслужване и повишаване 
нивото на предоставяните услуги; 

8. администриране на кандидатстване по сертификационните програми на The 
IIA; 

9. администриране на плащания по заявени услуги и сключени договори; 

10. статистическа обработка на данните; 

11. изпълнение на законови изисквания. 

 

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е: 

Обработването се основава на: 

- Вашето съгласие; 

- Необходимост за изпълнение на договор с Вас (в случаите на сключване на 
такъв); 

- Необходимост за спазване на законови задължения – напр. представяне на 
информация на държавни и общински органи; 

Обработване на информация, свързана с членството в сдружението се основава на 
чл. 10 (2) от Устава на ИВОБ и чл. 21 от ЗЮЛНЦ. 

 

Съгласие: 

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление 
за поверително третиране на личните данни), Вие ни давате разрешение да 
обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели. 

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и 
специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.  

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние 
винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва. 
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Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с попълване на Форма за 
оттeгляне на съгласие от субекта на данните и изпращането й на адрес: 
София 1000, ул. Граф Игнатиев 7 А, ет. 3 или по електронен път на: 
IIABulgaria@mbox.contact.bg 

 

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна 
организация 

Съгласно чл. 9 (2) от Устава на Институт на вътрешните одитори в България, като 
член на сдружението, сте член и на Международния институт на вътрешните 
одитори. Имайки предвид това, Институт на вътрешните одитори в България 
предава Вашите лични данни на трети лица, а имeнно на Международния институт 
на вътрешните одитори, в случаите, когато доброволно подавате попълнено от Вас 
заявление за членство и в случаите, когато доброволно подавате формуляр за 
кандидатстване по сертификационни програми на The IIA.  

Следните трети страни ще получат Вашите лични данни за следната цел (и) като 
част от дейностите по обработка: администриране на членството Ви и 
администриране на кандидатстване по сертификационните програми на The IIA 

Име на организацията на получателя Местоположение (Държава) 

Международен институт на вътрешните одитори – 
The IIA / IIA Global 

САЩ 

 

Период на съхраняване на данните 

Институтът на вътрешните одитори в България ще съхранява Вашите лични данни 
на нартиен носител и в електронен формат в съответствие с Процедура за 
съхраняване и унищожаване на данните и при спазване на законовите разпоредби. 

Вашите права като субект на личните данни са следните: 

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие 
(според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права: 

 имате право да поискате копие от Вашите лични данни от Институт на 
вътрешните одитори в България и право на достъп по всяко време до 
личните си данни; 

 имате право да поискате от Институт на вътрешните одитори в България 
личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор 
на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете 
възпрепятствани от наша страна; 

 да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните 
Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-
четим формат; 

 имате право да поискате от Институт на вътрешните одитори в България 
да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и 
данните, които не са вече актуални; 
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 имате право да поискате от Институт на вътрешните одитори в България 
личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните 
основания:  

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

o когато сте оттеглил своето съгласие,  когато обработката се базира на 
съгласие и няма друго законово основание за обработка;  

o когато сте възразил срещу обработването,  

o когато обработването е незаконосъобразно;  

o когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на 
правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, 
което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни. 

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:  

o при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на 
информация;  

o за спазване на законово задължение от наша страна или за 
изпълнението на задача от обществен интерес;  

o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или 
исторически изследвания или за статистически цели, доколкото 
съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или 
сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване или 
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

 имате право да поискате от Институт на вътрешните одитори в България, 
да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай 
данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за 
ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го 
мотивираме със законосъобразната причина; 

 имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви 
данни по всяко време с отделно искане, отправено до Институт на 
вътрешните одитори в България; 

 при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е 
обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви 
предоставим ново умедомление за защита на данните и когато, и където е 
необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата 
обработка. 

 

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните 
данни, когато са налице съответните предпоставки за това. 

Комисия за защита на личните данни  

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). 

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни 
чрез Институт на вътрешните одитори в България (получатели, включително извън 
ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за 
контакт на Институт на вътрешните одитори в България.  


