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Съгласие за защита на данни 
I. Вид и обхват на съхраняване и обработка на данни 
Сдружението „УНИВЕРСУМ – сдружение за подпомагане на културното и духовно 
сътрудничество и развитие в съвременния свят“ (Universum e.V.), Hainstr. 24, 99891 Bad Tabarz, 
съхранява с присъединяването данни на членовете си със специфична употреба: 

§ Идентификационни данни (Име, Фамилия, дата на раждане, име на фирмата / на 
организацията при юридически лица) 

§ Данни за контакт (Адрес (личен), адрес (фирмен), е-майл адрес, телефонен номер) 
§ Данни за членството (членски номер, вид и статус на членството, прием и прекратяване 

на членството) 
§ Финансови данни (банкова сметка) 

Тези данни се съхраняват и обработват  в рамките на членството. На база на заявлението за 
членство в Universum e.V. използваме данните както следва: 

§ за грижа и администрация на членовете (включително администрация на членски внос 
и дарения) и за изпълнение предмета на дейност на сдружението 

§ за изпълнение на законови задължения, които сдружението спазва  
§ за администрация в рамките на провеждането на мероприятия 
§ за информиране на членовете съгласно Устава на сдружението, както и за набиране на 

дарения 
§ за изпращане на печатни материали, Newsletter, призоваване за дарения и информация 

за предложения на сдружението, мероприятия и други дела на сдружението 
§ за публикуването на снимков и видео материал в интернет, в Newsletter-а или в 

Messenger услуги и др. 
§ за публикуването на лични данни, които не служат директно на предмета на дейност на 

сдружението, бюлетина или Newsletter-а на сдружението 
§ за прехвърляне на данни на членовете на застрахователни агенции или 

застрахователни агенти в рамките на договори за групово застраховане 
§ за използването на Software-as-a-Service платформи за провеждането на виртуални 

мероприятия 

II. Законово основание за обработката на лични данни  
§ Член 6 параграф 1 буква a) GDPR 
§ Член 6 параграф 1 буква b) GDPR 
§ Член 6 параграф 1 буква f) GDPR  
§ § 26 BDSG n. F.   
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III. Продължителност на съхраняване на данни: 
При прекратяване на членството данните се изтриват, освен ако законови или други 
разпоредби не изискват допълнителното им съхраняване. След годишния отчет се проверява, 
дали трябва да бъдат изтрити данни. 

IV. Прехвърляне на трети лица 
Ние ограничаваме достъпа до лични данни до лицата, които имат нужда от тях за изпълнение 
на поставените им задачи и задължения, както и на трети лица, които имат легитимна причина 
за това. Това се случва само, когато е наистина необходимо и в съответствие с приложимото 
законодателство за защита на данните. Определени лични данни биват предоставени 
например на следните страни: 

§ Доставчици на допълнителни услуги и фирми, които предоставят счетоводни и данъчни 
консултантски услуги за Universum e.V.  

§ Трети страни, които предоставят покрепа и консултация в областта на 
законодателството, финасите и застраховането 

§ Web Hosting, Web Mailer и Messenger доставчици; важат съответните указания за 
защита на данните на доставчиците 

§ Software-as-a-Service платформи за провеждане на виртуални събрания; важат 
съответните указания за защита на данните на доставчиците 

V. Съобщение за поверителност | Съгласие | Отмяна 
Това съгласие ще бъде актуализирано, ако промени в нашите практики за защита на данни го 
изискват. В този случай ще те информираме. Допълнителна информация за обработката на 
данни съгласно член 13 GDPR можеш да намериш в интернет http://www.universum-ev.org в  
„Съгласие за защита на данни“. 
 
За въпроси и информация относно съхранените данни, документи за членство или за 
прекратяване на членство, можеш да се обърнеш към нас на info@universum-ev.org. 
 
Моля изпрати подписаното съгласие на:  

Universum e.V. 
z.H. Vorstand 
Hainstr. 24 
99891 Bad Tabarz 

 
Съгласен съм да се съхраняват и обработват данните ми в рамките на членството ми в 
сдружението Universum e.V. 
 
 
 .........................................................................   ............................................................................  

място, дата       подпис 


