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Данни за Администратора: 

Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) е 
специализирана структура със статут на Дирекция в Българска агенция по 
безопасност на храните (БАБХ) към Министерство на земеделието, храните и 
горите (МЗХГ). Лабораторията има комплексен характер и контролира както 
продуктите, предназначени за земеделието – пестициди и торове, така и суровини 
и храни от растителен произход. 

Основната й дейност е свързана с контрола на храни от неживотински произход за 
съдържание на замърсители. 

В Лабораторията се извършват анализи за остатъчни количества от пестициди, 
съдържание на микотоксини и замърсители от околната среда, продукти за 
растителна защита, неорганични торове, местно производство и внос, за 
съответствие с физико-химичните показатели, съгласно нормативните документи. 

Данни за контакт с ЦЛХИК: 

Местоположение: 

Държава: България 

Адрес: гр.София, ПК 1330, бул.” Никола Мушанов” №120 

Телефон: 02/8129870; 0888 903 571 

Ел. поща: lab.clctc@bfsa.bg 

Интернет страница: Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол - 

Българска агенция по безопасност на храните (egov.bg) 

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните: 

С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно 

тук:  

Ел. поща: Z_Stoyanova@bfsa.bg 

Тел: 02/8129872; 0882469209 

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са: 

Категория лични данни: 

 Наименование на физическо лице и/или фирма, адрес, телефон, ЕГН/ЛНЧ/ЕИК, 
e_mail; 

 

https://bfsa.egov.bg/wps/portal/bfsa-web/about.bfsa/bfsa.structure/specialized.structures/central.lab.chemical.testing.and.control/!ut/p/z1/vVJNc4IwFPw1HiGhIB9H0I5UZwpiEcmlE0LQtBAQom399Q2HTlut2l6aQ2Zedl-ym30AgRVAHO_ZGgtWc1zKOkXmYxhOXH9iQxjOpiNo2rE2HI7H0W1gguQ7wR8_uHAeRlq4mJrQCDSAvsLayPQkbFmep93dBNZHPzyzXPi7_gsEdFn_EiCAGsJykBYOzS3DdpTMJLZiZJQqmNBcMQpdJ6aWZw4pejbhohEbkJKaC8rFAHZM0AHEWb0TalZ0eAD7Xe1EuyNi10qsayhhuGQHmn8edwNIZH-LS7XEmUo2tGJEFoJ2gvG1inmu9m-0dXls89QHuvyLSS_87A2eG2nHBM0yRnCum84sWA5vFvYJ4Yeor6lIpQvrrAvDAMme0RcQ87qt5PAt_piND8H0Wt5yoNnTdotcmWOf36sAq_8MsqniOK5s_U15jvyDd69MEvcdsbPSNQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fcontent%2Fsite%2Fabout.bfsa%2Fbfsa.structure%2Fspecialized.structures%2Fcentral.lab.chemical.testing.and.control
https://bfsa.egov.bg/wps/portal/bfsa-web/about.bfsa/bfsa.structure/specialized.structures/central.lab.chemical.testing.and.control/!ut/p/z1/vVJNc4IwFPw1HiGhIB9H0I5UZwpiEcmlE0LQtBAQom399Q2HTlut2l6aQ2Zedl-ym30AgRVAHO_ZGgtWc1zKOkXmYxhOXH9iQxjOpiNo2rE2HI7H0W1gguQ7wR8_uHAeRlq4mJrQCDSAvsLayPQkbFmep93dBNZHPzyzXPi7_gsEdFn_EiCAGsJykBYOzS3DdpTMJLZiZJQqmNBcMQpdJ6aWZw4pejbhohEbkJKaC8rFAHZM0AHEWb0TalZ0eAD7Xe1EuyNi10qsayhhuGQHmn8edwNIZH-LS7XEmUo2tGJEFoJ2gvG1inmu9m-0dXls89QHuvyLSS_87A2eG2nHBM0yRnCum84sWA5vFvYJ4Yeor6lIpQvrrAvDAMme0RcQ87qt5PAt_piND8H0Wt5yoNnTdotcmWOf36sAq_8MsqniOK5s_U15jvyDd69MEvcdsbPSNQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fcontent%2Fsite%2Fabout.bfsa%2Fbfsa.structure%2Fspecialized.structures%2Fcentral.lab.chemical.testing.and.control
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Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено 
за следните цели: 

1. Обезпечаване на изпълнението на Заявката(договора) - извършване на 
изпитване  ; 

3. Издаване на Изпитвателен протокол; 

2. Счетоводни цели- издаване на фактура. 

ЦЛХИК  не събира и не обработва лични данни, които : 

 разкриват расов или етнически произход; 
 разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или 

членство в синдикални организации; 
 генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние 

или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация. 

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е: 

ЦЛХИК  събира и обработва Вашите лични данни във връзка с извършване 
на изпитване на проба/и , чрез подадена от Вас Заявка, която по смисъла на 
закона се тълкува като  сключване на договори с нас на основание чл. 6, ал. 
1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното 
основание: 

 Изрично получено съгласие от Вас като клиент, чрез подаване на  
Заявка ; 

 Изпълнение на задълженията на ЦЛХИК  по договор с Вас; 
 Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ЦЛХИК ; 

 Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни: 

 законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; 
 ограничение на целите на обработване; 
 съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на 

събираните данни; 
 точност и актуалност на данните; 
 ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; 
 цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на 

подходящо ниво на сигурност на личните данни. 

 Следните организации/лица ще получат личните ви данни:  
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 При обработването и съхранението на личните данни,  ЦЛХИК  може да 
обработва и съхранява с цел защита  на следните си легитимни интереси: 

 изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, 
Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински 
органи. 

Съгласие: 

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление 
за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да 
обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели. 

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме  личните Ви  данни, но е 
необходимо да е изрично.  

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време , чрез “Форма за  оттегляне на 
съгласие от субекта на данните”( GDPR_FORM_05).Всичко подробно е описано в 
“Процедура по оттегляне на съгласието от субекта на данни”( GDPR_PROC_06A). 

 

ЦЛХИК  самостоятелно събира и обработва предоставените от Вас лични данни. 
Те ще бъдат предоставяни на трети лица само в случаите, предвидени в закон. 

Всички лични данни се съхраняват на територията на Република България. ЦЛХИК 
не извършва трансфер на Вашите лични данни към трети държави. 

 

Период на съхраняване на данните 

ЦЛХИК  няма да съхранява Вашите лични данни за период, по-дълъг от 
необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При определяне на 
подходящия период за съхранение, вземаме под внимание количеството и 
естеството на личните данни, целите, поради които ги обработваме, както и дали 
можем да постигнем тези цели с други средства. ЦЛХИК се съобразява и със 
съответните законови изисквания за съхранение на определени категории данни, 
за да изпълним задълженията си, произтичащи от нормативен акт или от договор, 
както и за да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск. 

 

В “График за събиране и унищожаване на категориите данни“  са описани 
законноустановените срокове за съхранение (GDPR_FORM_08).  

При отпадане на необходимостта от съхранението им, ЦЛХИК ще изтрие или 
унищожи по сигурен начин и без излишно забавяне личните Ви данни. 

ЦЛХИК  ще  Ви уведоми, в случай, че срокът за съхранение на данните е 
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необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или 
друго. 
 

Вашите права като субект на личните данни са следните: 

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие 
(според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права: 

 имате право да поискате копие от Вашите лични данни от ЦЛХИК  и право 
на достъп по всяко време до личните си данни; 

 имате право да поискате от ЦЛХИК  личните си данни във вид удобен за 
прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние 
да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна; 

 имате право да поискате от ЦЛХИК  да коригира ,без ненужно забавяне, 
неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални; 

 имате право да поискате от ЦЛХИК  личните Ви данни да бъдат изтрити 
без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:  

o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били 
събрани;  

o когато сте оттеглил своето съгласие;  

o когато сте възразил срещу обработването,  

o когато обработването е незаконосъобразно;  

o когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на 
правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, 
което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;  

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:  

o при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на 
информация;  

o за спазване на законово задължение от наша страна или за 
изпълнението на задача от обществен интерес,  

o при упражняването на официални правомощия, които са ни 
предоставени;  

o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;  

o за целите на архивирането, доколкото съществува вероятност 
заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни 
постигането на целите на това обработване; или за установяването, 
упражняването или защитата на правни претенции. 
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 имате право да поискате от ЦЛХИК, да ограничи обработването на личните 
Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и 
обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, 
като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина; 

 имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви 
данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора; 

 имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, 
включително профилиране; 

 имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на 
автоматизирано обработване, включващо профилиране; 

 при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е 
обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви 
предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е 
необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата 
обработка. 

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна  при 
обработката на вашите лични данни. 

Имате право на жалба до надзорния орган 

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният 
за това орган е: Комисия за защита на личните данни, адрес: 

 гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). 

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни 
чрез ЦЛХИК  , можете да го направите на посочените данни за контакт на  или 
директно на Длъжностно лице по защита на данните. 

 

Онлайн декларация за поверителност 

Какво са лични данни? 

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят 
като: 

всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо 
лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); 

физическо лице – 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 
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физическо лице;  

 

 

Защо ЦЛХИК  събира и съхранява лични данни?  

ЦЛХИК  събира, обработва и съхранява лични данни във връзка със сключването и 
изпълнението на договорите/Заявка/ със своите клиенти за анализ  на проба/и. 

ЦЛХИК е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като 
ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие предоставяте, ние 
ги обработваме и съхраняваме в качеството си на обработващ лични данни. 

По-специално, като администратор на лични данни ЦЛХИК събира, обработва и 
съхранява лични данни на следните основания: 

 предприемане по Ваше искане на стъпки за сключване на договор с 
Вас/Заявка/; 

 изпълнение на задълженията на ЦЛХИК по договор/Заявка/  с Вас; 
 изрично получено съгласие от Вас; 
 спазване на задължения, произтичащи от нормативен акт; 

Цели, за които се събират, обработват и съхраняват Вашите лични данни 

ЦЛХИК  събира, обработва и съхранява лични данни, които Вие ни предоставяте за 
следните цели: 

 индивидуализация на страна по договора/ Заявката/  и лицата, за контакт 
във връзка с изпълнението му; 

 обезпечаване на изпълнението на договора/Заявката/  , вкл. изпращане на 
електронни писма и др.; 

 счетоводни цели; 
 за целите на легитимния интерес на ЦЛХИК 

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за 
тези цели и не е с цел навлизане в личното ви пространство. 

 

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации 
или лица? 

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел 
да придобием някаква облага. 

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят 
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вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите 
пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят 
тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  
в съответствие процедурите изградени от ЦЛХИК.  

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които 
ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения. 

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате? 

Името на организацията ще обработва (събира, съхранява и използва) 
предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия 
регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме 
информацията точна и актуална. 

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за 
изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.  

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови 
задължения за пазене на документи и информация в определени минимални 
срокове.(Номенклатура на делата и сроковете за съхранение на ЦЛХИК) 

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим 
защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.  

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате? 

ЦЛХИК  по ваше искане ще  ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и 
как тя се обработва.  

 В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната 
информация: 

 Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която 
се обработват вашите данни.  

 Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните . 

 Целите на обработването; 

 Правното основание за обработката; 

 Съответните категории лични данни, които се обработват; 

 Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат 
разкрити; 

 Получателите в трети държави или международни организации ако има 
прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че 
сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС; 
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 Ако обработката се основава на законните интереси на ЦЛХИК  или на 
трета страна, информация за тези интереси. 

 Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни; 

 Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични 
данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да 
направите възражение срещу такова обработване; 

 Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време; 

 Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган; 

 Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или 
договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на 
договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и 
възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни. 

 Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са 
събрани директно от вас. 

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани? 

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите тук 
(връзка към Образец на Форма за искане от субект на данните (GDPR_FORM_02)) 
или да отправите искане на посочените контактни данни на ЦЛХИК , или директно 
на посочените контактни данни на Длъжностно лице по защита на данните . 

За да удостоверите вашата самоличност е необходимо: 

 да се легитимирате, така че да удостоверите самоличността си еднозначно – 
име/ име на фирмата, ЕГН/ЕИК , адрес. 

С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно 

тук:  

Ел. поща: Z_Stoyanova@bfsa.bg 

Тел: 02/8129872; 0882 469 209 

Ел. поща: lab.clctc@bfsa.bg 

Тел:02 8129873; 0882 469 208 


