
Информация за клиентите и пациентите за защита на личните данни съгласно 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 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/E (Общ регламент 
относно защитата на данните) 
С настоящото «ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НМ ДЖЕНОМИКС” ООД 
(по-долу „НМ Дженомикс”, „дружеството”, „ние“) предоставя информация за Вашите лични данни, които могат 
да бъдат обработени във връзка с изпълнение на задълженията ни по Закона за здравето, Закона за лечебните 
заведения, Закона за безопасни и здравословни условия на труда и др. НМ Дженомикс обработва личните Ви 
данни само за целите, за които са събрани, освен ако обработването за други цели е съвместимо с 
първоначалните цели, въз основа на сключени договори и на основание на изрично съгласие.   

1. Какви Ваши лични данни обработваме?
Личните данни, които обикновено се обработват 
във връзка с изпълнение на задълженията ни по 
Закона за здравето и Закона за лечебните 
заведения, сключените договори и въз основа на 
изрично изразено съгласие са следните:   

• Име, презиме и фамилия;
• ЕГН;
• Контакти: електронна поща, адрес и

телефон;
• Адрес: постоянен или настоящ;
• Банкови данни – в случаите, когато се

сключва договор за разсрочено плащане или
се плаща по банков път;

• Данни от лична карта – номер, дата и място
на издаване, място на раждане,  при
сключване на договор;

• Здравна информация- личните данни,
свързани със здравословното състояние,
физическото и психическото развитие на
лицата, както и всяка друга информация,
съдържаща се в медицинските документи,
предписания, протоколи, удостоверения,
епикризи и в друга медицинска
документация.

2. На какво основание обработваме Вашите
лични данни?

Обработването на Вашите данни се извършва в 
изпълнение на законовите задължения на 
дружеството, по-специално по Закона за здравето, 
Закона за здравното осигуряване, Закона за 
лекарствените продукти в хуманната медицина, 
Закона за медицинските изделия и подзаконовите 
актове по прилагането им (на основание чл. 27 и 
следващите от Закона за здравето и др.), както и в 
изпълнение на поети от нас договорни задължения 
или на основание дадено от пациента или клиента 
съгласие за това. 
Съгласно изискванията на чл. 9, параграф 3 от 
Общия регламент за защита на личните данни, 
събираната от нас здравна информация се 

обработва от или под ръководството на 
професионален работник, обвързан от 
задължението за професионална тайна по силата на 
Българското законодателство (съгласно чл. 28в. от 
Закона за здравето, медицинските специалисти и 
служители в лечебните заведения нямат право да 
разгласяват информация за пациента, която е 
получена при изпълнение на служебните им 
задължения.)   
В определени случаи споделяме Вашите данни с 
доставчици на услуги (експерти и подизпълнители) 
на основание легитимния интерес на дружеството 
ни НМ Дженомикс да изпълни задълженията си 
като лечебно заведение и да повиши качеството на 
предоставяните услуги.  
НМ Дженомикс има задължение да предоставя 
Вашите лични данни на административните органи, 
които осъществяват контрол върху спазване на 
изискванията на нашата дейност, като например 
Изпълнителна агенция „Медицински одит“, 
Национална агенция по приходите (НАП) и др. 

3. За какви цели ще използваме Вашите
данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат 
използвани за целите на превантивната и/или 
трудовата медицина, за оценка на 
трудоспособността, медицинската диагноза, 
осигуряването на здравни грижи или лечение. 

4. С кого можем да споделяме Вашите
лични данни?

НМ Дженомикс зачита и пази поверителността на 
Вашите лични данни. При спазване на законовите 
изисквания е възможно НМ Дженомикс да разкрие 
Ваши лични данни на следните лица:   
Доставчици на услуги (консултанти, експерти, 
лаборатории, счетоводители,  оценители, адвокати, 
подизпълнители). Когато използваме услуги, 
свързани с медицина, техническа поддръжка на 
информационни системи и оперативна поддръжка 
на дейността ни, е възможно да разкрием лични 
данни. Подобно разкриване на данни се 
осъществява само при наличие на основателна 
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причина за това и въз основа на писмена договорка 
получателите да осигурят адекватно ниво на 
защита;   

5. За какъв срок съхраняваме Вашите лични
данни?

НМ Дженомикс съхранява отделните документи, 
които администрира за целите на изпълнение на 
задължения по Закона за здравето и Закона за 
лечебните заведения, в определените съгласно 
съответните нормативни актове срокове.  
За по-подробна информация относно сроковете за 
съхранение на всички документи, които НМ 
Дженомикс обработва, можете да се обърнете към 
служителите на НМ Дженомикс.  

6. Вашите права по отношение на личните
Ви данни:

При спазване на българското законодателство, Вие 
имате следните права спрямо личните Ви данни, 
обработвани от НМ Дженомикс:  
1. Да получите достъп до Вашите личните данни,
които НМ Дженомикс обработва, и да получите 
копие от тях;  
2. При непълнота или неточност на данните, които
НМ Дженомикс обработва, личните Ви данни да 
бъдат коригирани;  
3. Да поискате данните Ви да бъдат заличени,
когато са налице предпоставките за това. Такива 
случаи са ако: е постигната целта, за която данните 
са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато 
обработката се базира на съгласие и няма друго 
законово основание за обработка; данните Ви се 
обработват незаконосъобразно и др. 

4. В определените от закона случаи да изискате
обработката на личните Ви данни да бъде 
ограничена;  
5. В случаите, когато данните Ви се обработват на
основание на легитимен интерес, можете да 
възразите срещу продължаване на обработването 
на Вашите лични данни, ако няма преимуществен 
легитимен интерес за това.  
6. Да упражните правото си на преносимост на
данните и да поискате данните Ви да бъдат 
предоставени в структуриран, общоупотребяван и 
машинно-четим формат;  
7. Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато
обработването на личните Ви данни се основава на 
съгласие.  

Подробна информация относно условията и реда, по 
който можете да упражните правата си, ще 
намерите в Политиката за упражняване на правата 
на субектите на личните данни на НМ Дженомикс 
на нашия уебсайт (www.nmgenomix.com). 

Също така имате право да подадете жалба пред 
компетентния надзорен орган - Комисия за защита на 
личните данни (КЗЛД) с адрес: гр. София 1592, бул. 
„Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). 

Как да се свържете с нас?  
Можете да се свържете с нас на адрес:  
България, гр. София, ул. Бачо Киро 47, ет. 4 
office@nmgenomix.com, тел. 02 865 01 06. 

Долуподписаният ..............................................................................................................................., ЕГН ............................................, 
заявявам, че се запознах с така предоставената ми информация за защита на личните данни на 
пациентите на “НМ Дженомикс” ООД. 

Дата: 
Подпис на пациента: 

НМ Дженомикс ООД: 
(подпис и печат) 

Разрешавам моят е-мейл адрес да се използва за изпращане на новини от НМ Дженомикс, информация 
за иновативни здравни решения и търговска информация……………………………………………………………………………
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