
ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 
 

Информация за Администратора на лични данни 
Наименование ЕИК/БУЛСТАТ: 130556751 
Седалище и адрес на управление: 1408 София, ул. Бурел 41Б 
Адрес за кореспонденция: 1408 София, ул. Бурел 41 Б 
Телефон: 029549580; 029531814 
E-mail: flpb@flp.bg 
Регистрация на администратор на лични данни в КЗЛД: 116007 

Информация за длъжностното лице по защита на лични данни 
Име: Любка Николаева Пърпова 
Седалище: 1408 София, ул. Бурел 41 Б 
Адрес за кореспонденция: 1408 София, ул. Бурел 41 Б 
Телефон: 029549580 
E-mail: lparpova@flp.bg 

Информация за компетентния надзорен орган 
Наименование ЕИК/БУЛСТАТ:  Комисия за защита на личните данни  
Седалище и адрес на управление: 1592 гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2 
Адрес за кореспонденция: 1592 гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2 
Телефон: 029153518 
 

Форевър Ливинг Продъктс България ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за 
защита на личните данни и 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. 

1. Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни 

Администраторът събира и обработва вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 
2016/679, и по-конкретно въз основа на следното: 

 изпълнение на задълженията на Администратора по договор с вас; 
 изрично получено от вас съгласие във връзка със събирането и обработването на определена 

категория лични данни; 

2. Цели и принципи при събиране, обработка и съхранение на лични данни  

1) Форевър Ливинг Продъктс България, в качеството си на АДМИНИСТРАТОР на лични данни 
събира и обработва личните ви данни за целите на изпълнение на задълженията по договор. 
 

2) Администраторът спазва и прилага принципите, описани в Регламент (ЕС) 2016/679, при 
обработването на вашите лични данни, а именно: законосъобразност и прозрачност; 
ограничение на целите на обработване до упоменатите с настоящото изявление и сключеното 
споразумение, като не извършва профилиране на информацията; съотносимост с целите на 
обработката и свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност на данните; 
ограничаване на съхранението им съгласно сроковете определени във Фирмената политика 
на компанията и законно изискуемия срок за съхранение на данните по отношение на 
дейности по деклариране на доходи, осигуряване и облагане; цялостност и поверителност на 
обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни. 

3) При обработването и съхранението на личните ви данни Администраторът може да обработва 
и съхранява лични данни с цел защита на легитимните си интереси по изпълнение на 
задълженията си към Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, 
Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи. 



 

3. Видове лични данни, които събира, обработва и съхранява администраторът 

1) Администраторът извършва следните операции с личните данни за следните цели: 
 регистриране на информацията на собственика на Форевър бизнес в базата данни на 

компанията под специфичен уникален дванадесет-цифрен идентификатор (наричан 
регистрационен номер) – целта на тази операция е идентифициране и създаване на профил 
на лицето в базата данни на компанията, за да му бъде предоставена възможност за 
работа с маркетинговия план на компанията; 

 обработка на плащания за целите на счетоводното отчитане – целта на тази операция е 
осигуряване на възможност за плащане на продукти и услуги и коректно водене на 
счетоводна отчетност; 

 обработка и изплащане на бонуси – целта на тази операция е осигуряване на възможност 
за точно изчисляване и коректно изплащане на генерирани от дейността на собственика на 
Форевър бизнес доходи и допълнителни стимули от насърчителни програми на 
компанията; 

 обработка на поръчки на продукти – целта на тази операция е приемане на поръчка по 
телефон, имейл, писмен вид или електронен магазин, подготовка, пакетиране и доставка на 
продукти до конкретен получател; 

 обработка на информацията във връзка със счетоводни дейности по облагане, 
осигуряване, деклариране и администриране на доходи на сътрудници – целта на тази 
операция е водене на коректна счетоводна отчетност; 

 прехвърляне на лична информация към други клонове на компанията в и извън 
Европейския съюз и Европейската Икономическа Общност – целта на тази операция е, по 
изрично желание на собственика на Форевър бизнес, заявено в писмен или устен вид, да му 
бъде предоставена възможност да развива своя Форевър бизнес извън територията на 
България;  

 прехвърляне на лична информация към Централата на компанията, находяща се в 
Скотсдейл, щата Аризона, по подразбиране – тази операция се осъществява във връзка с 
управление на информацията, свързана с дейността на собственика на Форевър бизнес за 
осигуряване на възможност за изчисляване на бонуси, квалификации за получаване на по-
голям процент отстъпка и бонуси от мрежа от сътрудници, установяване на квалификация 
за допълнителни материални стимули по насърчителни програми и награждавания; 

 генериране на справки за продажби и попълване на документи за управленски отчети – 
тази операция се извършва с цел проследяване на дейността на компанията и водене на 
отчетност за развитието на бизнеса; 

 генериране и обработване на отчети с информация за динамиката на Форевър бизнеса на 
всички работещи сътрудници на компанията – целта на тази операция е установяване на 
напредъка на собствениците на Форевър бизнес и определяне на постигнати квалификации 
в маркетинговия план на компанията, признаване на постиженията и отчитане на 
увеличение в проценти на лична отстъпка и проценти за бонус от дейността на мрежата на 
сътрудника. 
 

2) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели: 
 индивидуализиращи данни, а именно: имена, ЕГН, адрес, телефон, електронна поща, 

регистрационен номер – за целите на изпълнение на договор за собствен Форевър бизнес; 
 банкова информация – за целите на изплащане на бонуси и допълнителни стимули от 

насърчителни програми; 
 информация, свързана с плащане на продукти и избраните методи за плащане – за целите 

на обработка на поръчки и продажба на Форевър продукти; 
 информация за осигурителен статут – за целите на коректно извършване на дейностите по 

осигуряване и облагане на доходите на собствениците на Форевър бизнес; 
 при регистрация по електронен път освен изброените по-горе данни, попълвани в полетата 

на заявката, се обработват допълнително данни от всяка HTTP заявка и нейните заглавни 
редове (HTTP headers), включително, но не само: време на заявката, вашият IP адрес, 



идентификационен низ на браузъра, сесийна „бисквитка“. Тези данни се използват за 
поддържане и документиране на функционалността на услугата, за идентификация на 
заявките и във връзка със сигурността на данните и обработването. Също така могат да 
бъдат използвани при необходимост за установяване на обстоятелства от правен характер. 
 

3) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за: расов и 
етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения и/или членство в 
синдикални и други организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното 
състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данни. 
 

4) Администраторът обработва други категории данни съгласно изрично предоставено от вас 
съгласие и/или при необходимост с цел установяване, упражняване или защита на правни 
претенции или при изпълнение на функциите на съдилищата. 
 

5) Личните данни се събират от Администратора от следните източници: договор за собствен 
Форевър бизнес; онлайн регистрация за собствен Форевър бизнес; поръчка на продукти чрез 
онлайн магазин, телефон или в писмен вид; абонамент за получаване на информация от 
Форевър България, регистрация в информационно фирмено приложение; декларация за 
осигурителен статут и други. 

4. Срок за съхранение на личните данни 

1) Администраторът съхранява вашите лични данни в сроковете, определени във Фирмената 
политика на компанията, а именно:  

 за 6 месеца,  в случай че липсва активност в дейността на Новус клиент; 
 за 36 месеца, в случай че липсва активност в дейността на собственика на Форевър 

бизнес; 
 поръчки на продукти – за срок не по-малък от 3 (три) години във връзка с право на 

връщане на продукти;  
 информацията се съхранява и обработва до възникване на условие за прекратяване 

на регистрацията; 

и не по-дълго от законоустановения срок за съхраняване на информация относно 
осигуряване, данъчно облагане и други дейности, наложени от българското законодателство. 

2) След изтичането на предвидените срокове Администраторът полага необходимите грижи да 
изтрие и унищожи всички ваши данни без ненужно отлагане. 
 

3) Администраторът ви уведомява, в случай че срокът за съхранение на данните е необходимо 
да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора или с оглед 
легитимни интереси на Администратора или друго. 

5. Предаване на вашите лични данни за обработване 

1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички ваши лични данни 
на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на 
изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. 
 

2) Администраторът ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички ваши 
лични данни на трети държави или международни организации. 

 

3) Администраторът може да предава ваши лични данни на други обработващи лични данни по 
ваше изрично желание и при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. 

6. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

Право на достъп 
Имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични 
данни, свързани с вас, да получите достъп до тях, както и информация за събирането, 
обработването и съхранението им. При поискване Администраторът се задължава да ви 
предостави копие от обработваните лични данни, свързани с вас, в подходяща форма. 



Предоставянето на подобна информация се извършва безплатно, но Администраторът може по 
собствена преценка, в определени случаи на голяма повторяемост на исканията, да наложи 
разумна такса. 
 
Право на коригиране или попълване 
Имате право да поискате от Администратора да коригира неточни данни свързани с вас и/или да 
допълни непълни налични такива. 
 
Право на изтриване („да бъдеш забравен“) 
Имате правото да поискате от Администратора изтриване на свързаните с вас лични данни, а 
Администраторът се задължава да изтрие без ненужно забавяне данните, когато е валидно някое 
от посочените основания: 

 личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или 
обработвани по друг начин; 

 вие прекратите по собствена воля договора, сключен между вас и Форевър Ливинг 
Продъктс България и няма друго правно основание за обработване данните ви; 

 оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на конкретни данни, 
предоставени с конкретна цел и няма друго правно основание за обработването; 

 възразите срещу обработването на свързаните с вас лични данни и няма законови 
основания за обработването, които да имат преимущество; 

Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва за 
установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или в полза на съхранението им 
за защита на легитимния интерес на Администратора пред държавни институции.  

Право на ограничаване 
Имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на личните ви данни за 
определен срок от време, когато считате, че те не са точни и предоставяте възможност на 
Администратора да провери точността им; считате, че обработването е неправомерно, но не 
желаете да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено. 
 

Право на преносимост 
Ако сте дали съгласие за обработване на лични си данни или обработването е необходимо за 
изпълнението на договора с Администратора, можете, след като се легитимирате пред 
Администратора, да поискате, да ви предостави вашите лични данни в четим формат и да ги 
прехвърлите към друг Администратор; да поискате от Администратора да прехвърли вашите лични 
данни към посочен от вас конкретен администратор, в случаите, когато това е технически 
възможно. 
 

Право на получаване на информация 
Можете да изискате от Администратора да ви информира за всички получатели, на които личните 
данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били 
разкрити. Администраторът има право да откаже да предостави тази информация, ако това е 
невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. 
 

Право на възражение 
Можете да възразите по всяко време срещу обработването на личните ви данни, при условие че не 
съществуват убедителни основания за обработването, които имат предимство пред вашите 
интереси, или съдебен процес. 

7. Лица, на които се предоставят личните ви данни 

Администраторът може да предостави личните ви данни на следните лица/дружества, които също са 
обработващи личните данни: 

 Куриерски компании СПИДИ АД и  МИБМ ЕКСПРЕС  ООД – за целите на обработване на 
поръчки и осъществяване на доставка на Форевър продукти на конкретно посочен от 
получателя адрес; 



 Счетоводна компания С и К Акаунтинг – за целите на администриране на доходи от Форевър 
България и извършване на всички наложени от българското законодателство дейности по 
деклариране на доходи, осигуряване и облагане и предоставяне на структурирана информация 
на държавни институции при поискване на такава; 

 Бест Тур ЕООД – за целите на организиране на наградни пътувания, тренинги и обучения на 
територията на България и извън нея.  

 БГТЕЛ -  за целите на обработване на входящи и изходящи електронни съобщения; 

Посочените компании, обработващи лични данни, спазват изискванията за законност и сигурност при 
обработването и съхраняването на личните данни. 

8. Трансфер на данни в други държави  

Администраторът може да оповестява и прехвърля лична информация за регистрационен номер, име, 
адрес, телефон, електронен адрес и ЕГН на други клонове на Компанията, които се намират в и извън 
Европейския съюз и Европейската икономическа общност във връзка с дейността на Компанията по 
собствена преценка или изрично желание на собственика на Форевър бизнес.  
Форевър Ливинг Продъктс България е част от по-голяма корпоративна група от представители на 
компанията Форевър Ливинг Продъктс Интернешънъл, която разпространява продукти за здраве и 
красота на базата на алое вера, използвайки принципа на мрежовия маркетинг. За целите на 
управление на данните, които включват обработка и съхранение на лични данни от категория име, 
адрес, телефон, електронен адрес, ЕГН и информация за плащания на бонуси и възнаграждения от 
насърчителни програми, генерирани на базата на маркетинговия план на компанията и във връзка с 
проследяването и измерването на дейността на собствениците на Форевър бизнес чрез вътрешна 
мерна единица – бонусна точка, служеща за основа за изчисляване на бонуси и плащания, 
предоставяне на наградни пътувания и материални стимули на основата на постигнати резултати, 
Форевър Ливинг Продъктс България предоставя, посредством сигурен, специфичен технически 
способ информацията за собствениците на Форевър бизнес регистрирани в България на Форевър 
Ливинг Продъктс Интернешънъл. Информацията се съхранява в сигурна база данни с контролиран 
достъп на авторизирани за целта лица. 


