
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В  

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НИА МЕД” ООД 

„МБАЛ НиаМед” ООД отдава голямо значение на принципа на зачитане на личния 
живот и прилага политика и мерки за защитата на физическите лица по 
отношение на обработката на личните данни от институциите, съобразени със 
Закона за защита на личните данни и Регламент 679/2016 на ЕС.  

От 25 май 2018 година се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data 
Protection Regulation - GDPR) 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 (Общ регламент относно защитата на данните). Регламентът 
урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите 
лица от всички държави членки на ЕС.  

„МБАЛ НиаМед” ООД в качеството си на администратор на лични данни по 
смисъла на чл.17 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по 
събиране, обработване и съхранение на лични данни въз основа на нормативно 
установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и 
в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.  

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ: 

Наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение НиаМед" ООД  

Седалище: гр. Стара Загора, п.к. 6000  

Адрес на управление: ул. „Стефан Стамболов” № 29  

Телефон: 042 611 611 

Уеб сайт: www.niamed.com 

Имейл адрес: mbal_niamed@abv.bg 

Достъпът до предлаганата на или чрез настоящия сайт информация не изисква 
предоставянето на лични данни.  

В някои случаи обаче, „МБАЛ НиаМед” ООД чрез официалния си сайт, формите си 
за връзка и форума на сайта е възможно да събира Ваша лична информация. В 
този смисъл „МБАЛ НиаМед” ООД се придържа строго към отговорно ползване на 
личната информация, която събира от посетители на официалния уеб сайт. 

В момента на предоставяне на информация или използване на някоя част от уеб 
сайта, Вие се съгласявате „МБАЛ НиаМед” ООД да ползва тази информация, както 
е описано тук:  



 „МБАЛ НиаМед” ООД събира лични данни единствено за постигане на 
конкретна цел. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с 
първоначалните.  

 „МБАЛ НиаМед” ООД няма да предоставя на трети лица, да продава, да 
отдава или да търгува с всякаква лична информация, с изключение на случаи, че 
това разкриване се изисква от закона, в случай на пратки към Вас или ако е 
получено предварително Вашето съгласие за това. „МБАЛ НиаМед” ООД чрез 
своите администратори и упълномощен персонал ще вземе мерки за защита на 
личните Ви данни в максимална степен. 

 Тези служители са задължени да третират информацията като 
конфиденциална. Въпреки взетите мерки, „МБАЛ НиаМед” ООД не може да 
гарантира, че неупълномощени трети лица няма да получат достъп до личните Ви 
данни. 

 Всяко лице, за което се отнасят данните (субект на данни), има право на 
достъп до своите данни, както и да изиска тяхното коригиране. Лицето трябва да 
се идентифицира с официален документ за самоличност. 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ: 

Адв. Илияна Тодорова Гочева 

Ел. поща: adv.iliana.todorova@gmail.com 

Тел: +359888260051 

 

ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В  

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НИА МЕД”ЕООД 

„Медицински център НиаМед” ЕООД отдава голямо значение на принципа на 
зачитане на личния живот и прилага политика и мерки за защитата на 
физическите лица по отношение на обработката на личните данни от 
институциите, съобразени със Закона за защита на личните данни и Регламент 
679/2016 на ЕС.  

От 25 май 2018 година се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data 
Protection Regulation - GDPR) 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 (Общ регламент относно защитата на данните). Регламентът 
урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите 
лица от всички държави членки на ЕС.  

„Медицински център НиаМед” ЕООД в качеството си на администратор на лични 
данни по смисъла на чл.17 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по 
събиране, обработване и съхранение на лични данни въз основа на нормативно 
установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и 
в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.  
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АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ: 

Наименование: „Медицински център НиаМед” ЕООД 

Седалище: гр. Стара Загора, п.к. 6000  

Адрес на управление: ул. „Стефан Стамболов” № 29  

Телефон: 042 611 611 

Уеб сайт: www.niamed.com 

Имейл адрес: mbal_niamed@abv.bg 

Достъпът до предлаганата на или чрез настоящия сайт информация не изисква 
предоставянето на лични данни.  

В някои случаи обаче, „Медицински център НиаМед” ЕООД чрез официалния си 
сайт, формите си за връзка и форума на сайта е възможно да събира Ваша лична 
информация. В този смисъл „Медицински център НиаМед” ЕООД се придържа 
строго към отговорно ползване на личната информация, която събира от 
посетители на официалния уеб сайт. 

В момента на предоставяне на информация или използване на някоя част от уеб 
сайта, Вие се съгласявате „Медицински център НиаМед” ЕООД да ползва тази 
информация, както е описано тук:  

 „Медицински център НиаМед” ЕООД събира лични данни единствено за 
постигане на конкретна цел. Информацията не се използва повторно за цели, 
несъвместими с първоначалните.  
 „Медицински център НиаМед” ЕООД няма да предоставя на трети лица, да 
продава, да отдава или да търгува с всякаква лична информация, с изключение на 
случаи, че това разкриване се изисква от закона, в случай на пратки към Вас или 
ако е получено предварително Вашето съгласие за това. „Медицински център 
НиаМед” ЕООД чрез своите администратори и упълномощен персонал ще вземе 
мерки за защита на личните Ви данни в максимална степен. 
 Тези служители са задължени да третират информацията като 
конфиденциална. Въпреки взетите мерки, „Медицински център НиаМед” ЕООД не 
може да гарантира, че неупълномощени трети лица няма да получат достъп до 
личните Ви данни. 
 Всяко лице, за което се отнасят данните (субект на данни)q има право на 
достъп до своите данни, както и да изиска тяхното коригиране. Лицето трябва да 
се идентифицира с официален документ за самоличност. 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ: 

Адв. Илияна Тодорова Гочева 

Ел. поща: adv.iliana.todorova@gmail.com 

Тел: +359888260051 

mailto:iliana.todorova@gmail.com

