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Информация за защита на данните за снимки и видеозаписи в програмата 
за наставничество Balu und Du 

1. Отговорно лице 

Balu und Du e.V. заедно с доставчика на местоположението на Balu und Du, който 
отговаря за обработката на Вашите данни (наричани по-долу съвместно "ние" или"нас"). 
Данните за контакт на Balu und Du e.V. са следните: Balu und Du e.V. | Офис | Georgstraße 
7| 50676 Кьолн | Германия | Електронна поща: info@balu-und-du.de | www.balu-und-du.de. 
Данните за контакт със спонсора на вашия обект Balu und Du можете да намерите на 
нашия уебсайт на адрес www.balu-und-du.de/standorte. Ако имате някакви въпроси 
относно защитата на данните, можете да се свържете с Balu und Du e.V. и с вашия офис 
на Balu und Du по всяко време. 

2. Цел и правно основание 

Целта на обработката е публикуването на снимки и филмов материал в съответствие с 
даденото съгласие за публикуване на снимки и филмов материал. Правното основание е 
даденото съгласие, чл. 6, ал. 1 UAbs. 1, буква а) от ОРЗД (Общ регламент за защита на 
данните).  

3. Разкриване на вашите данни 

Вашите лични данни ще бъдат предадени извън рамките на договорената публикация 
само ако има съответното правно основание. Такива са например случаите, в които 
доставчиците на услуги ни подпомагат в рамките на възложената обработка съгласно чл. 
28 ОТ ОРЗД. 

4. Период на съхранение 

Вашите данни ще се съхраняват, докато записите се използват от вас или докато 
оттеглите съгласието си. 

5. Вашите права 

Имате следните права по отношение на събраните от нас Ваши лични данни: 

• Право на информация 
• Право на коригиране или изтриване 
• Право на ограничаване на обработката 
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• Право на възражение срещу обработката 
• Право на преносимост на данните. 

Доколкото обработката на вашите лични данни се основава на баланса на интересите (чл. 
6, ал. 1 страница 1, буква е) от ОРЗД), можете да възразите срещу обработката. Когато 
упражнявате такова възражение, искаме от вас да обясните причините, поради които не 
трябва да обработваме личните ви данни по начина, по който сме го направили. В случай 
на ваше основателно възражение ще преразгледаме ситуацията и ще преустановим или 
адаптираме обработката на данни, или ще ви покажем нашите задължителни причини, 
достойни за защита, въз основа на които продължаваме обработката. Естествено, можете 
да възразите срещу обработката на личните ви данни за рекламни цели по всяко време. 
Можете да ни информирате за възражението си чрез данните за контакт, посочени в точка 
1. 

Също така имате право да подадете жалба до надзорен орган за защита на данните 
относно обработката на личните ви данни от наша страна Това включва и надзорния 
орган за защита на данните, който отговаря за администратора на данни Държавният 
комисар за защита на данните на Долна Саксония, Prinzenstraße 5, 30159 Хановер, 
Германия, телефон +49 (0)511 / 120 45 00, E-mail poststelle@lfd.niedersachsen.de. 

6. Информация за взаимната отговорност 

Задълженията, произтичащи от съвместната отговорност, сме определили писмено в 
рамките на споразумение, сключено между Balu und Du e.V. и местата на Balu und Du: 

• Съгласно постигнатото споразумение сайтът Balu und Du е длъжен да Ви предостави, като 
субект на данни, задължителната информация в съответствие с чл. 13 и чл. 14 ОРЗД при 
събирането на данните и да ви предостави основните части на споразумението за съвместна 
отговорност (чл. 26, ал. 2 ОРЗД). 

• За обработване на искания и права на субектите на данни (чл. 15 - 22 от ОРЗД), както и за 
информиране на субектите на данни за предприетите или непредприетите мерки в отговор на 
искане в съответствие с чл. 15 - 22 ОРЗД, договарящата страна, която получава съответното 
искане, е длъжна. 

• И накрая, съгласно споразумението всяка от договарящите се страни отговаря за 
уведомяването на субектите на данни в случай на нарушение на сигурността на личните 
данни (член 34 от ОРЗД), за ангажирането и одита на обработващите лични данни (член 28 от 
ОРЗД) и за уведомяването на компетентния надзорен орган за нарушения на сигурността на 
личните данни (член 33 от ОРЗД). 

• Както локациите на Balu und Du, така и Balu und Du e.V. са задължени да определят 
технически и организационни мерки (член 32 от ОРЗД) и да водят регистър на дейностите по 
обработване (член 30 от ОРЗД). 
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Можете да предявите правата си, произтичащи от чл. 13, чл. 14 и чл. 15 от ОРЗД, 
независимо от областите на отговорност, определени в споразумението за съвместна 
отговорност във вътрешните отношения, по ваш избор спрямо местоположенията на Balu 
und Du и Balu und Du e.V. 

 




