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ФОНДАЦИЯ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ 

ЦОНЧЕВ“ при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 
27.04.2016 г.  и  в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 
от ОРЗД и принципите на Регламент 2016/679 на ЕС за прозрачност, 
добросъвестност, законосъобразност, отчетност  и ограничение на целите съгласно 
чл. 5, пар. 1 от ОРЗД с настоящата политика за поверителност и защита  на личните 
данни има за цел да Ви информира за извършваните от ФОНДАЦИЯ с 
наименование ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“, 
наричана по-долу само „Център за обучение на адвокати“ или „ЦОА“ дейности по 
обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, 
мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и 
начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на 
Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 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/ЕО (по-долу само „Регламент 
2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на 
Република България. 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ И МАТЕРИАЛЕН ОБХВАТ 

 
1.1. Общ регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 

регламент за защита на данните) отменя действието на Директивата 95/46 / ЕО за 
защита на данните. ОРЗД има пряко действие в страните от ЕС и предполага 
изменение в законодателството на страните -членки в областта на защитата на 
личните данни.  

1.2.Материален обхват (член 2) – Общият регламент се прилага за 
обработването на лични данни изцяло или частично с автоматични средства, както 
и за обработването с други средства на лични данни (ръчно и на хартия), които са 
част от регистър с лични данни или които са предназначени да съставляват част от 
регистър с лични данни. 

1.3. Приложимо Вътрешното законодателство на Република България в 
областта на защита на личните данни 

 1.3.1 Закон за защита на личните данни. Проект на Закон за изменение и 
допълнение на Закона за защита на личните данни 
(http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78179) 

1.3.2 Закон за електронните съобщения 
1.3.3. Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на 

нейната администрация 



       

 
 

Учредена с Решение на Висш Адвокатски Съвет на 25 ноември 2005 год. 
На основание чл. 28 от Закона за Адвокатурата и Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел 

стр. 3 от 17 

 

1.3.4.  Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и 
организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, приета от 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/, отменена, считано от 25 май 
2018 г. 

1.3.5 Инструкция № 1 от 21 декември 2016 г. за обстоятелствата, при които 
предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги уведомяват 
потребителите за нарушения на сигурността на личните данни, формата и начина на 
уведомяването 

ІІ. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА И ЗА КОНТАКТ С НЕГО. 
2.1. „Администратор" е всяко физическо или юридическо лице, публичен 

орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя 
целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за 
това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, 
администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат 
установени в правото на Съюза или в правото на държава членка; 

2.2. Администратор на Вашите лични данни е ФОНДАЦИЯ с наименование 
ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“, наричана по-
долу само „Център за обучение на адвокати“ или „ЦОА“.  

2.3. ФОНДАЦИЯ с наименование ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ 
„КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ е юридическо лице с нестопанска цел, учредено по реда на чл. 
1, ал.1 от ЗЮЛНЦ вр. с чл. чл. 28, ал. 1 от Закона за Адвокатурата и Наредба № 4 от 
2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от 
европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 69 от 2018 г.), издадена от Висшия адвокатски 
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съвет, Обн. ДВ. бр.5 от 17 януари 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 21 август 2018г., 
попр. ДВ. бр.72 от 31 август 2018г.  

2.4. Фондацията осъществява дейност в частна полза, съгласно чл. 2, ал.1 от 
ЗЮЛНЦ и Учредителния акт на фондацията. 

2.5. Като администратор на лични данни ФОНДАЦИЯ с наименование 
ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ обработва лични 
данни при или по повод осъществяване на възложените й от Закона за 
Адвокатурата Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията 
на адвокатите и адвокатите от европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 69 от 2018 г.), 
издадена от Висшия адвокатски съвет, Обн. ДВ. бр.5 от 17 януари 2006г., изм. и 
доп. ДВ. бр.69 от 21 август 2018г., попр. ДВ. бр.72 от 31 август 2018г  и ЗЮЛНЦ 
правомощия. 

 2.6. Седалището и адрес на управление на ФОНДАЦИЯ ЦЕНТЪР ЗА 
ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ е:  гр. София, Район 
„Триадица“, ул. ул. Цар Калоян № 8, ет.4.,  на който адрес може да изпращате по 
пощата писмени искания до  „ЦОА“ като администратор на данни или лично да 
подадете исканията си до администратора чрез Длъжностното лице по защита на 
личните данни.  

2.7. Исканията за достъп до Вашите лични данни можете да отправяте до 
администратора на лични данни „ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ 
„КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ по един от следните начини: 

 2.7.1. Писмено чрез подаване на заявление: на адреса на управление на „ЦОА“  
-  гр. София, ул. „Калоян“ № 8, ет. 4 – до Длъжностното лице по защита на данните. 

 2.7.2. По електронната поща на администратора:  coa@abv.bg  
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 2.7.3. Устно за справка по  телефон за контакти тел. 02 980/1092 и тел. 02/ 
980/2492 

2.8 Адвокатите, младшите адвокати, адвокатите от ЕС, кандидатите за 
адвокати, новоприети адвокати имат право на достъп до личните си данни, 
обработвани от „ЦОА“ включително и правото да бъдат „забравени“, чрез подаване 
на писмено заявление до „Длъжностното лице по защита на данните“ на адреса на 
администратора. Заявлението съдържа задължително следните реквизити с цел 
недвусмилена индивидуализация на заявителя по чл. 12 от ОРЗД, както следва: три  
имена, адвокатска колегия, личен номер на адвоката, актуална електронна поща 
на лицето, адрес на кантората, описание на искането, телефон за контакт, начин 
на предпочитана комуникация /писмено или електронно/,подпис, дата .  

2.9. В случай, че заявителя не е вписал актуалната си електронна поща в  
Единния регистър на адвокатите, който е публичен, заявителя следва да впише 
актуалната си поща в заявлението, както и да подпише декларация съгласие за 
получаване на уведомления от администратора, описание на искането, 
предпочитана форма за предоставяне достъпа до лични данни, подпис, дата и адрес 
на кореспонденцията; пълномощно - когато заявлението се подава от 
упълномощено лице. Заявлението се завежда в общия входящ регистър на 
администратора. 

Ø Заявления се приемат на електронен адрес: coa@abv.bg  
- Достъп до данните на лицето се осигурява под формата на: 

 (1)   устна справка; 
 (2)    писмена справка; 
 (3)   преглед на данните от самото лице или упълномощено от него такова; 
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 (4) предоставяне на копие от исканата информация на електронен или хартиен 
носител. 

2.10. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 30 -дневен 
от деня на подаване на искането.  

Ø Решението се съобщава писмено на заявителя, лично срещу подпис или 
по пощата с обратна разписка, а когато искането е подадено по имейл – 
на посочения електронен адрес. Когато данните не съществуват или не 
могат да бъдат предоставени на определено правно основание, на 
заявителя се отказва достъп до тях с мотивирано решение. Отказът за 
предоставяне достъп може се обжалва от лицето пред посочения в 
писмото орган и срок. 
ІІІ. Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните. 

С Длъжностното лице за защита на данните на ФОНДАЦИЯ с наименование 
ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ може да се 
свържете: 

3.1. Писмено чрез подаване на заявление: на адреса на управление на „ЦОА“  -  
гр. София, ул. „Калоян“ № 8, ет. 4 – до Длъжностното лице по защита на данните. 

 3.2. По електронната поща на администратора:  coa@abv.bg    
като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата 

индивидуализация и контакт за обратна връзка адрес, адрес на кантората или 
електронна поща, от която вашата индивидуализация да може да бъде установенена 
недвусмислено.  
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ІV. Цели и основания за обработване на лични данни, категории 
обработвани данни. 

 

 4.1. ФОНДАЦИЯ с наименование ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ 
„КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ осъществява правомощията, предвидени в Закона за 
адвокатурата (ЗА), Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване 
квалификацията на адвокатите и адвокатите от европейския съюз (загл. изм. - дв, 
бр. 69 от 2018 г.), издадена от Висшия адвокатски съвет, Обн. ДВ. бр.5 от 17 януари 
2006г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 21 август 2018г., попр. ДВ. бр.72 от 31 август 2018г, 
Закона за правната помощ, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и други 
нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните 
цели: 
   1. Обучение, поддържане и повишаване квалификацията на всички 
вписани в адвокатските колеггии от страната адвокати, младши адвокати и 
адвокати от Европейския съюз чрез организиране и провеждане на семинари, 
конференции, обучения и лекционни курсове в присъствена и/или дистанционна /on-
line/ форма на обучение; 

2. Обучение на младши адвокати, вписани в Адвокатските колегии 
от цялата страна, новоприети адвокати и кандидати за адвокати; 

3. Подготовка на адвокатите за прилагане правото на 
Европейския съюз и обучение на адвокатите по прилагане правото на 
Европейския съюз; 

4. Запознаване с международното право и правото на други 
държави; 
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5. Контакти и сътрудничество със сходни организации в 
страната и чужбина, включително с организации, осъществяващи обучение 
на юристи, упражняващи други юридически професии;; 

6. Развитие и подпомагане на научната дейност в областта на 
правните науки чрез издаване на правна литература, монографии и 
публикации; 

7. Управление и организация на дейността на фондацията, 
свързани с изплащане на трудовите възнаграждения и/или възнаграждения 
по граждански договори и изпълнение на свързаните с това задължения на 
работодателя за удържане и плащане на здравни и социални осигуровки на 
служителите, на данъци, както и на други права и задължения на 
Дружеството в качеството му на работодател или възложител по 
договори за обучения; 

8.  Администриране на отношенията с лектори и обучители в 
конференции, организирани от ЦОА. на дружеството и предоставяне на 
услуги; 

9. сключване и изпълнение на договори с доставчици и/или 
контрагенти за предоставяне на услуги на фондация ЦЕНТЪР ЗА 
ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“. 

 
 За изпълнение на целите си ФОНДАЦИЯ с наименование ЦЕНТЪР ЗА 
ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ обработва лични данни на 
адвокати, младши адвокати, адвокати от ЕС, кандидати за адвокати, новопроети 
адвокати, адвокати- лектори на семинари, съдии – лектори, научни преподаватели, 
контрагенти, представители на клиенти, служители; кандидати за работа; 
физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица, на 
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други лица основно в изпълнение на свои законови задължения (основание по чл. 6, 
пар. 1, б. „в” от Регламента), или в рамките на договорни и преддоговорни 
отношения (чл. 6, пар. 1, б. „б”) от Регламента), и/или при наличие легитимен 
интерес – основание по чл. 6, пар. 1, б. „е” от Регламента, а по изключение въз 
основа на чл.6, пар. 1, буква „а“. ФОНДАЦИЯ с наименование ЦЕНТЪР ЗА 
ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ Ви информира (член 14, 
параграф 2, буква е), че източника, от който е събира вашите данни е ЕДИННИЯ 
РЕГИСТЪР НА АДВОКАТИТЕ, който е публичен по аргумент на чл. 148 от ЗА. 

4.2. Категориите лични данни, които ЦОА обработва: 
 4.2.1.  За изпълнение на свои законови задължения по чл. 28 от ЗА и  

Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите 
и адвокатите от европейския съюз, ЦОА обработва следните категории лични данни 
( на основание по чл. 6, пар. 1, б. „в” от Регламента) на адвокати, младши адвокати, 
адвокати от ЕС и новоприети адвокати:  

- физическа идентичност: три имена, телефон, личен номер на адвоката, 
адрес на кантората, електронна поща, адвокатска колегия. 

4.2.2  За изпълнение на свои законови задължения по чл. 28 от ЗА и  Наредба 
№ 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и 
адвокатите от европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 69 от 2018 г.), издадена от 
Висшия адвокатски съвет, Обн. ДВ. бр.5 от 17 януари 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.69 
от 21 август 2018г., попр. ДВ. бр.72 от 31 август 2018г  ЦОА обработва следните 
категории лични данни на лица, кандидати за адвокати: 

физическа идентичност: три имена, ЕГН, телефон, адрес, електронна 
поща, адвокатска колегия, в която е подал заявление за вписване,  
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Социална идентичност: информация за образование, документ за 
придобито образование, за придобита юридическа правоспособност и др.п.; 

Икономическа идентичност: банкова сметка 
4.2.3. За изпълнение на договорни и преддоговорни отношения (чл. 6, пар. 1, 

б. „б”) от Регламента), с лектори, контрагенти, ЦОА обработва следните категории 
лични данни: 

 Физическа идентичност - имена, адрес, телефони и имейл за връзка,  ЕГН 
единствено с цел издаване на данъчна фактура, съгласно изискванията на ЗСч и 
ЗДДС;  

Социалната идентичност – трудов стаж, професионална биография, 
квалификации; публикации 

Икономическа идентичност - данни за финансово-счетоводна дейност 
/ служeбни бележки, информация за банкова сметка, фактури и др.,  

4.2.4 За изпълнение на задълженията си като работодател, ЦОА 
обработва лични данни на лицата, с които е в трудовоправни и/или 
гражданско правни отношения на основание по чл. 6, пар. 1, б. „ в“ и чл. 9, 
пар. 2, б. „б“  от Регламента. ЦОА събира, съхранява, обработва и предава 
личните данни на служителите, заети по трудово или с лица, с които е в 
граждански правоотношения по време на дейността им по изпълнение на 
трудови договори или договори за обучения (граждански договори) в 
изпълнение на нормативните изисквания на Кодекса на труда, Кодекса за 
социално осигуряване, Закона за счетоводството, Закона за адвокатурата 
Закона за държавния архив и др като събира и използване на събраните данни 
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за съответните лица за служебни цели и за всички дейности, свързани със 
съществуване, изменение и прекратяване на трудовите и граждански 
правоотношения, с цел  за изготвяне на всякакви документи на лицата в тази 
връзка (договори, допълнителни споразумения, документи, удостоверяващи 
трудов стаж, служебни бележки, справки, удостоверения и др. подобни).За 
установяване на връзка с лицето по телефон, за изпращане на 
кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на задълженията му по трудови 
или граждански договори. За водене на счетоводна отчетност, относно 
възнагражденията на посочените по-горе лица по трудови и граждански 
договори. Регистърът се води на хартиен и на електронен носител. 
Категориите лични данни обработвани са:  
• Физическа идентичност – три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и 
място на издаване, месторождение, адрес, телефони за връзка, електронна поща, 
• Социалната идентичност:  документ за придобито образование, 
квалификация правоспосбност, когато такива се изискват за длъжността, за 
която лицето заема, Трудова дейност - съгласно приложените документи за 
трудов стаж и професионална биография, одигурителен стаж, адвокатски стаж. 

• икономическата идентичност: банкова информация, осигурителна 
информация,  
•  данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата. 

 
4.2.5. Когато ФОНДАЦИЯ с наименование ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА 
АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ обработва данни въз основа на съгласие на 
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субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, 
информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването 
 Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от 
закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не 
могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели. 

V. КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ ИЗВЪН ФОНДАЦИЯ С 
НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ 

ЦОНЧЕВ“ 
 

ФОНДАЦИЯ с наименование ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ 
„КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“, управителния съвет, председателят на ЦОА, лицата по 
трудово правоотношение, лекторите в обучения, семинари, конференции, лицата по 
граждански договори, не разкриват лични данни на трети страни и получатели, 
освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не 
са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.  

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен 
регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат: 

- Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в 
рамките на техните правомощия (съдилища, прокуратура, 
съдебни изпълнители, нотариуси, Адвокатските колегии в 
Република България, ВАдвС, други органи, натоварени с публични 
функции, НАП, НОИ, МВР, и др.п.); 

- Банки за нуждите на извършвани плащания по трудови и 
граждански договори; 
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- Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на 
осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на 
данни. 

- Лектори в конференции в национален план или международни в 
изпълнение на целите на администаратора. 

VІ. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ. 
Като администратор на данни ФОНДАЦИЯ с наименование ЦЕНТЪР ЗА 

ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“, обработва данни за период с 
минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в 
действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на 
съхранението. 

В зависимост от обработваните лични данни и регистъра, в който попада 
тахното обработване, се съхраняват за срок между 2 месеца, 6 месеца, 1 година, 5 
години и 50 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за 
обработването, включително съхраняването им. 

VІІ. ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА-СУБЕКТИ НА ДАННИ. 
Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с 

изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на 
субектите, чиито лични данни се обработват, а именно: 

- Право на достъп; 
- Право на коригиране на неточни или непълни данни; 
- Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са 
приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; 

- Право на ограничение на обработването; 
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- Право на преносимост на данните, ако са налице условията за 
преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; 

- Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от 
РЕГЛАМЕНТ 2016/679.  

- Право субектът на данни да не бъде обект на решение, 
основаващо се единствено на автоматизирано обработване, 
включващо профилиране. 

Горните права може да упражните чрез отправено искане до ФОНДАЦИЯ с 
наименование ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ 
(писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретното си 
искане, като индивидуализирате в достатъчна степен искането си и данните, за 
които то се отнася. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на 
ФОНДАЦИЯ с наименование ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ 
„КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ. 

VІІІ. ПРАВО НА ЖАЛБА ДО КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ 
ДАННИ ИЛИ ДО СЪДА 

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да 
подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес Адрес: София 
1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или до Административен съд – София. 

ІХ .ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ 
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

ФОНДАЦИЯ с наименование ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ 
„КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“, управителния съвет, председателят на ЦОА, лицата по 
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трудово правоотношение, лекторите в обучения, семинари, конференции, лицата по 
граждански договори не предават обработваните лични данни в трети държави. 

ФОНДАЦИЯ с наименование ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ 
„КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“, управителния съвет, председателят на ЦОА, лицата по 
трудово правоотношение могат да предават на международни организации Ваши 
лични данни само за целите на Международна дейност и контакти с организации, 
с които ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ 
осъществява сътрудничество“, воден на основание чл. 4, т.2 от Наредба № 4/2006 
Наредба № 4/2006 г. на ВАдвС за поддържане и повишаване квалификацията на 
адвокатите и адвокатите от Европейския съюз вр. с чл. 28, ал. 1 и 2 вр. с чл. 27 от 
Закона за Адвокатурата. 

Х. ВЪВЕДЕНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. 
С Вътрешни правила ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ 

ЦОНЧЕВ“ са въведени  мерките за защита на личните данни, с които са уредени 
правила с цел ефективна защита на обработваните лични и възможност за 
упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679, 
като пълният текст може да видите на електронната страница на администратора на 
електронен адрес: http://advocenter-bg.com  или в сградата на ЦОА на адреса на 
ФОНДАЦИЯ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“. 

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в 
ФОНДАЦИЯ с наименование ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ 
„КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“, може да получите от Длъжностното лице по защита на 
данните във ФОНДАЦИЯ с наименование ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА 
АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“:  в гр. София, Район „Триадица“, ул. ул. Цар 
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Калоян № 8, ет.4 или от интернет страницата на Центъра за Обучение на 
адвокатите: http://advocenter-bg.com/ - Раздел „ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ“ 

Google Карти (Google maps) 
Сайтът на ФОНДАЦИЯ с наименование ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА 

АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ използва услугата за визуализиране на 
географско местоположение Google Карти чрез API. Тя се управлява от Google Inc., 
1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. Google maps използва 
така наречените "сесийни бисквитки". Това са текстови файлове, които се 
съхраняват на компютъра ви и позволяват правилното функциониране на услугата. 
Тези бисквитки не дават никаква информация за вашите лични данни. 
Администраторът на уеб сайта има легитимен интерес от правилното 
функциониране на услугата за визуализиране на географското си местоположение. 

Допълнителна информация за обработката на потребителски данни можете да 
намерите на адрес https://policies.google.com/privacy?hl=bg.  

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да 
направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои 
видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не 
можете да използвате пълните му функционалности. 

Настоящата политика за поверителност е политика за поверителност на 
ФОНДАЦИЯ с наименование ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ 
„КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ и е утвърдена с Решение на Управителния съвет от 
20.11.2018 г. 
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........................................................................ 

За ФОНДАЦИЯ с наименование ЦЕНТЪР ЗА 
ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ – Адв. 
Йордан Йорданов – Председател на Управителния Съвет на  
ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ 
ЦОНЧЕВ“ 

 
 


