
 
Настоящият Речник е изготвен за целите на Политиката за защита на лични данни 

на „Римембранд" ЕООД с ЕИК: 175359720. 

Основни понятия Определение 

Уеб сайт  www.namama.bg Реферира се още като 

„Сайта“, „Платформата“ 

Уеб приложение www.dnevnikatnamamaitatko.bg Реферира 

се още като „Приложението“, 

„Дневникът“, „Дневникът на Мама и 

Татко“ 

Трафични данни  Данни, обработвани за целите на 

преноса на едно съобщение по 

електронна съобщителна мрежа или 

необходими за таксуването му. 

Лични данни 

всяка информация, свързана с 

идентифицирано физическо лице или 

физическо лице, което може да бъде 

идентифицирано („субект на данни”`). 

Физическо лице, което може да бъде 

идентифицирано, е лице, което може 

да бъде идентифицирано, пряко или 

непряко, по-специално чрез 

идентификатор като име, 

идентификационен номер, данни за 

местонахождение, онлайн 

идентификатор или по един или 

повече признаци, специфични за 

физическата, физиологичната, 

генетичната, психическата, умствената, 

икономическата, културната или 

социална идентичност на това 

физическо лице. 

 

Специални кат егории лични данни 

това са лични данни, разкриващи расов 

или етнически произход, политически 

възгледи, религиозни или философски 

убеждения, или членство в синдикални 

организации и обработката на 

генетични данни, биометричните данни 

за уникално идентифициране на 

физическо лице, данни отнасящи се до 
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http://www.dnevnikatnamamaitatko.bg/


 
здравето или данни относно сексуалния 

живот на физическо лице или 

сексуална ориентация. 

 

генет ични данни 

означават лични данни, свързани с 

наследени или придобити генетичните 

белези на дадено физическо лице, 

които дават уникална информация за 

отличителните черти или здравето на 

това физическо лице и които са 

получени, по-специално, от анализ на 

биологична проба от въпросното 

физическо лице 

биомет рични данни 

означават лични данни, получени в 

резултат на специфично техническо 

обработване, които са свързани с 

физическите, физиологичните или 

поведенческите характеристики на 

дадено физическо лице и които 

позволяват или потвърждават 

уникалната идентификация на това 

физическо лице, като лицеви 

изображения или дактилоскопични 

данни 

данни за здравословнот о съст ояние 

означава лични данни, свързани с 

физическото или психическото здраве 

на физическо лице, включително 

предоставянето на здравни услуги, 

които дават информация за 

здравословното му състояние. 

Обработ ване на лични данни 

означава всяка операция или 

съвкупност от операции, извършвана с 

лични данни или набор от лични данни 

чрез автоматични или други средства 

като събиране, записване, 

организиране, структуриране, 

съхранение, адаптиране или промяна, 

извличане, консултиране, употреба, 

разкриване чрез предаване, 

разпространяване или друг начин, по 

който данните стават достъпни, 



 
подреждане или комбиниране, 

ограничаване, изтриване или 

унищожаване; 

Жизненоважни инт ереси 

Съгласно рецитал 46 от Регламент (ЕС) 

2016/679 жизненоважни интереси са 

когато обработването е необходимо за 

хуманитарни цели, включително за 

наблюдение на епидемии и тяхното 

разпространение или при спешни 

хуманитарни ситуации, по-специално в 

случай на природни или причинени от 

човека бедствия. 

Жизненоважни интереси могат да 

представляват медицински нужди, 

свързани с опасни заболявания или 

други застрашаващи здравето ситуации. 

Ограничаване на обработ ванет о 

означава маркиране на съхранявани 

лични данни с цел ограничаване на 

обработването им в бъдеще 

Профилиране 

всяка форма на автоматизирано 

обработване на лични данни, 

изразяващо се в използването на лични 

данни за оценяване на определени 

лични аспекти, свързани с физическо 

лице, и по-конкретно за анализиране 

или прогнозиране на аспекти, отнасящи 

се до изпълнението на 

професионалните задължения на това 

физическо лице, неговото 

икономическо състояние, здраве, лични 

предпочитания, интереси, надеждност, 

поведение, местоположение или 

движение 

Админист рат ор 

означава 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 

Обработ ващ лични данни 

физическо или юридическо лице, 

публичен орган, агенция или друга 

структура, която обработва лични данни 

от името на администратора 

Субект  на даннит е 

това са всички живи физически лица. 

Когато субектът на данните е лице под 

14 години, обработването изисква 

изрично съгласие от родител или от 

настойник на малолетния 

Съгласие на субект а на даннит е 

всяко свободно изразено, конкретно, 

информирано и недвусмислено 

указание за волята на субекта на 

данните, посредством изявление или 

ясно потвърждаващо действие, което 

изразява съгласието му свързаните с 

него лични данни да бъдат обработени 

 

 


