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/

.

.

ЗА ОТДЕЛЯНЕ, ИЗСЛЕДВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ТЪКАННА БАНКА БИОРЕГЕНЕРАЦИЯ

Име:

Телефон:

Презиме:

E-mail:

Фамилия:

Документ за
идентификация:

(посочете типа документ)

Дата на раждане:



Име:

Тъканна банка Биорегенерация ЕООД

Държава:

България

Адрес:

гр. София, ул. Проф. д-р Димитър Атанасов №14

Телефон:

0882 373 318

Град/Село:

София

e-mail:

office@bioregeneration.bg

Пощенски код:

1680

Уебсайт:

www. bioregeneration.bg



Разбирам, че администраторът на данни е „ТЪКАННА БАНКА БИОРЕГЕНЕРАЦИЯ” ЕООД (Администратор), с ЕИК: 201464752, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. „Проф. д-р Димитър Атанасов“ No 14 и адрес на упражняване на дейността: гр. София, ул. „Блага вест“ № 3 и мога да се
свържа директно с Администратора и определеното от него лице по защита на данните, ако имам въпроси или притеснения относно събираните от
мен лични данни, както и във връзка с изършваното видеонаблюдение на територията на тъканната банка. Електронната поща на Администратора е
office@bioregeneration.bg и телефонен номер на Администратора +359 882 373 318.
„ТЪКАННА БАНКА БИОРЕГЕНЕРАЦИЯ” ЕООД е администратор на лични данни, който събира и обработва както обикновени лични данни за своите
клиенти, като имена, адрес, ЕГН, номер на лична карта, телефон, електронна поща, така и чувствителни такива, като данни за пол, здравословно състояние и резултати от лабораторни изследвания. Тъканна банка Биорегенерация осъществява дейността си на територията на МБАЛ за женско
здраве Надежда, в която се извършва постоянно видеонаблюдение.

Лични данни, обработвани въз основа на съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 2016/679
от 27 април 2016 г. относно обработването на лични данни
ПРАВО:
ПРАВО:

Имате право по всяко време да оттеглите съгласието, което сте ни предоставили за обработка. Важно е знаете, че оттеглянето на съгласието Ви
не засяга законосъобразността на обработката на вашите лични данни, която сме извършили до момента на получаване на искане за оттегляне
на съгласие.
Имате право по всяко време да поискате данните, които сте ни предоставили, да бъдат изтрити. Важно е да знаете, че в случай, че тези данни са
нужни за осъществяване на законово задължение от наша страна, е възможно искането ви да не може да бъде удовлетворено.

ПРАВО:

Имате право да поискате информация за тези данни по всяко време.

ПРАВО:

Имате право да поискате коригиране, изтриване, актуализиране, както и
ограничаване на обработването, пренасяне или прехвърляне на личните си данни.

На място
Адрес:

По телефона
гр. София,
ж.к. Красна поляна,
ул. Блага вест № 3

В интернет

Телефон:

0882 373 318, 02/4410290

Уебсайт

www.bioregeneration.bg

Телефон (SMS):

0882 373 318

e-mail:

office@bioregeneration.bg

г.
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СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА СУБЕКТ НА ДАННИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 2016/679 ОТ 27.04.2016 Г. РАЗДЕЛ 2, ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А)


 Уведомен/а съм, че сроковете за съхранение на лични данни в Биорегенерация са:
o Лични данни от общото медицинско досие, вкл. данни за съхранявания биологичен материал – минимум 30 (тридесет) години съгласно Закона за
трансплантация на органи, тъкани и клетки;
o Лични данни, произтичащи от договорните ни отношения – 5 (пет) години след прекратяване на договора;
o Лични данни от видеозаписи – не повече от 30 (тридесет) дни съгласно Закона за частната охранителна дейност;
o Лични данни от онлайн форми – не повече от 60 (шестдесет) дни след извършване на услугата, във връзка с която са били предоставени;
o Лични данни от онлайн кампании – до 30 (тридесет) дни след приключване на кампанията.
 Запознат/а съм, че във връзка с осъществяване на дейността си и предоставянето на услуги по тъканно банкиране, в определени случаи Тъканна
банка Биорегенерация предоставя мои лични данни на трети лица:
o В това число влизат регулаторни и надзорни органи като Изпълнителна агенция по трансплантация и Национална агенция по приходите, както и
подизпълнители: специализирани медицински лаборатории; счетоводни и адвокатски кантори; фирми, предоставящи услуги в областта на информационната сигурност и поддръжката на базите данни и уебсайта на Администратора; дружества, предоставящи пощенски и куриерски услуги; както и други, необходими за обезпечаването на качественото и безопасно изпълнение на предоставяните услуги и изпълнението на законови
задължения.
o В горните случаи Биорегенерация предоставя само такива по вид и обем лични данни, каквито са необходими за изпълнението на конкретния
процес.
o Сигурността на предоставяните данни се обезпечава от съответни споразумения и договори, уреждащи процедурите по обработката им в съответствие с разпоредбите на Регламента.
 Уведомен/а съм, че повече информация за целите, средствата и политиките за сигурност на данните мога да намеря на сайта на Тъканна банка
Биорегенерация на адрес: https://www.bioregeneration.bg.
 Разбирам, че са ми осигурени всички права, свързани с личните ми данни.
 Разбирам, че ако не съм доволен/на от начина, по който Тъканна банка Биорегенерация използва или съхранява данните ми, мога да подам
жалба до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg


 Маркирайте с „“ или „”
Лични данни за мен: име; ЕГН/ЛНЧ; номер, дата и място на издаване на
документ за самоличност, постоянен и настоящ адрес; адрес за кореспонденция; здравословно състояние; резултати от серологични и вирусологични изследвания – с цел осъществяване на заявената от мен услуга
по вземане, обработка, съхранение и предоставяне на стволови клетки
за автоложна или фамилна алогенна трансплантация.

 Маркирайте с „“ или „”
Лични данни за мен: от извършваното видеонаблюдение за времето на
престоя ми на територията на Тъканна банка Биорегенерация – с цел
осигуряване на безопасност и качествени услуги.

 Маркирайте с „“ или „”
Лични данни за мен: имейл адрес и/или телефонен номер за осъществяване на имейл и/или телефонна комуникация с Тъканна банка Биорегенерация – с цел уведомяване за резултатите от заявените от мен услуги,
както и уведомяване за мои права и задължения.

 Маркирайте с „“ или „”
Лични данни за мен да бъдат предоставени на външна счетоводна и адвокатска кантора – с цел събиране и обработване на плащанията за заявените от мен услуги; както и на Изпълнителна агенция по трансплантация и Национална агенция по приходите – с цел изпълнение на законово
задължение.

ПОПЪЛВА СЕ ЗА УСЛУГА БИОСЕЛ, БИОСЕЛ ПЛЮС или БИОКОРД за
съхранение на стволови клетки при предстоящо раждане

ПОПЪЛВА СЕ ЗА УСЛУГА БИОДЕНТ за съхранение на стволови
клетки от пулпа на млечен зъб

 Маркирайте с „“ или „”
Съгласен/на съм с предоставянето, обработката, използването и съхранението на лични данни на нероденото ми дете/деца – име, дата и място на раждане; тегло, ръст; резултати от серологични, вирусологични и
имунологични изследвания; данни за съхранявания биологичен материал – с цел осъществяване на заявената от мен услуга по вземане, обработка, съхранение и предоставяне на хемопоетични и/или мезенхимни
стволови клетки от кръв и/или тъкан от пъпна връв за автоложна или фамилна алогенна трансплантация.

 Маркирайте с „“ или „”
Съгласен/на съм предоставянето, обработката, използването и съхранението на лични данни на детето ми:
Име:

Дата на раждане: __ __ / __ __ / __ __ __ __ г.
име, дата и място на раждане, резултати от серологични, вирусологични
и имунологични изследвания, данни за съхранявания биологичен материал – с цел осъществяване на заявената от мен услуга по вземане, обработка, съхранение и предоставяне на мезенхимни стволови клетки от
пулпа на млечен зъб за автоложна или фамилна алогенна трансплантация.



 Маркирайте с „“ или „”
Съгласен/на съм с предоставянето, обработката, използването и съхранението на лични данни за мен: имейл адрес – с цел да ми бъдат изпращани информационни бюлетини от Тъканна банка Биорегенерация относно новостите в приложенията на стволови клетки, информация за нови услуги или събития, които могат да представляват интерес за мен.

 Маркирайте с „“ или „”
Съгласен/на съм с предоставянето, обработката, използването и съхранението на лични данни за мен: имена, адрес и телефон за контакт, както и с предоставянето им от Биорегенерация на дружества, предлагащи
пощенски или куриерски услуги – с цел да получавам документи и кореспонденция, свързани със заявената от мен услуга по този начин.

С подписа си на настоящия документ декларирам волята си за обработка на
личните ми данни в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) и предоставената ми информация за обработка на лични данни съгласно раздел 2, член 13 от
Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г.

Съгласието е получено от:

Подпис:

Подпис:

Дата:

Дата:

