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General Privacy Notice for Business 
Partners 

Общо уведомление до 
партньорите относно 

обработването на лични данни 
Updated on: 15 February 2022 Обновено на 15 февруари 2022г. 

Novartis processes information of its business 
partners, which for the purposes of this General 
Privacy Notice for Business Partners (the 
"Privacy Notice") mean in particular:  

Новартис обработва информация за своите 
бизнес партньори, които за целите на 
настоящото Общо уведомление до 
партньорите относно обработването на лични 
данни („Уведомлението“) означават по-
конкретно: 

 healthcare professionals;  

 representatives of state institutions, 
representatives of health insurance 
companies, management of hospital 
facilities, management of research institutes 
or universities, etc .;  

 other professionals; 

 медицинските специалисти; 

 представители на държавни 
институции, представители на 
здравноосигурителни дружества, 
ръководство на болнични заведения, 
ръководство на изследователски 
институти или университети и др.; 

 други професионалисти; 

as such information constitute “personal data” and 
Novartis considers the protection of personal data 
and privacy a very important matter. 

Тъй като тази информация представлява 
„лични данни“ е Новартис счита 
поверителността и защитата на лични данни 
за изключително важни. 

Novartis Bulgaria EOOD, UIN 204581055, with seat 
and having its registered office at 55 „Nikola 
Vaptsarov“ Blvd. Expo 2000, Building 4, floor 4, 
Sofia, 1407, Republic of Bulgaria, is responsible for 
the processing of personal data as it decides why 
and how it is processed, thereby acting as the 
“controller”. It may exercise this responsibility alone 
or jointly with other company(-ies) in the Novartis 
group, acting as “co-controller(s)”, In this Privacy 
Notice, “Novartis”, “we” or “us” refers to Novartis 
Bulgaria EOOD 

„Новартис България“ ЕООД, ЕИК 204581055, 
със седалище и адрес на управление: 
Рeпублика България, гр. София 1407, бул. 
„Никола Вапцаров“ № 55, ЕКСПО 2000, сграда 
4, ет. 4, носи отговорност за обработването на 
лични данни, тъй като то решава защо и как да 
се обработват и следователно действа като 
„администратор“. То може да изпълнява тази 
отговорност самостоятелно или съвместно с 
друго(и) дружество(а) от групата на Новартис, 
които да действат като „съвместен(и) 
администратори(и)“. В настоящото 
Уведомление за поверителност „Новартис“, 
„ние“ или „нас“ се отнася до „Новартис 
България“ ЕООД. 

1. What information do we have about you? 1. С каква информация относно Вас 
разполагаме? 
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Information Novartis may have about you may either 
be directly provided by you, by our business partners 
(i.e. the legal entity for whom you work), by third 
parties (e.g. external vendors or medical agencies) 
or be obtained through trusted publicly available 
sources (such as website of NHIF, Bulgarian Medical 
Association, Clinical Trials.gov, congress websites or 
university websites). We may collect various types of 
personal data about you, including: 

Информацията може да ни е била 
предоставена директно от Вас, от наши 
партньори (напр., от юридическото лице, за 
което работите), от трети страни (напр. 
външни доставчици или  или да е била 
получена чрез надеждни публично достъпни 
източници (като напр., електронната страница 
на НЗОК, Националния регистър на 
Българския лекарски съюз, Clinical Trials.gov, 
електронни страници на конгреси или 
университети). Ние събираме различни 
видове лични данни за Вас, в това число: 
 

• your general and identification information 
(e.g. name, first name, last name, gender, 
email and/or postal address, fixed and/or 
mobile phone number); 

• обща информация за Вас и 
информация, която Ви идентифицира 
(напр. имена, собствено име, презиме, 
фамилия, пол, адрес на електронна 
поща и/или пощенски адрес, номер на 
стационарен и/или мобилен телефон); 

 
• your function (e.g. title, position, name of 

company, as well as, for healthcare 
professionals, first specialty, second 
specialty, year of graduation from medical 
school, publications, congress activities, 
awards, biography, education, links to 
universities, expertise and participation 
in/contribution to clinical trials, guidelines, 
editorial boards and organizations);  

• вашата професионална дейност (като 
напр., длъжност, служебно 
положение, наименование на 
организацията, както и за 
медицинските специалисти - първа 
специалност, втора специалност, 
година на дипломиране във висше 
медицинско учебно заведение, 
публикации, активности във връзка с 
медицински събития, награди, 
биография, образование, връзки с 
университети, професионален опит и 
участие/съдействие за клинични 
изпитвания, ръководства, 
редакционни колегии и организации); 

• payment information (e.g. credit card details, 
bank account details, VAT or other tax 
identification number); 

• данни относно плащания (като 
например, детайли относно кредитна 
карта и банкова сметка, ДДС или друг 
данъчен регистрационен номер); 

 
• Novartis unique business partner ID and 

profile;  
• уникален номер на Новартис за 

идентификация на бизнес партньор и 
профил 
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 your electronic identification data where 
required for the purpose of delivering 
products or services to our company (e.g. 
login, access right, passwords, badge 
number, IP address, online 
identifiers/cookies, logs, access and 
connection times, image recording or sound 
such as badge pictures, CCTV or voice 
recordings);  

електронни идентифициращи Ви данни, 
когато същите са необходими с цел да ни 
бъдат  доставени продукти или услуги (напр., 
влизане (login), права на достъп, пароли, 
номер на карта за достъп, IP адрес, он-лайн 
идентификатори/бисквитки, логове, данни за 
време на достъп и свързване, записи на звук 
и образ, като снимки за баджове, 
видеонаблюдение или запис на глас); 

 information regarding your utilization, 
responses and/or preferences including in 
terms of types of messages discussed, 
channels of communication and frequency; 

информация относно Вашите предпочитания, 
включително относно начините и честотата 
на комуникация с Вас; 

 

 data you provide to us, for example when 
you fill in forms or during events you attend, 
or when you answer questions during a 
conversation or in a survey; 

данни, които Вие ни предоставяте, като 
например, когато попълвате регистрационни 
форми или по време на събития, на които 
присъствате, или когато отговаряте на 
въпроси по проучвания; 

 data which relate to our products and 
services; and information about the 
scientific and medical activities/interactions 
you have with us, including potential future 
interactions. 

данни, свързани с наши продукти и услуги; и 
информация за научни и медицински 
активности и взаимоотношения, които имате 
с нас, включително потенциални бъдещи 
взаимоотношения. 

 only to the extent required and permitted by 
law in relation to a specific purpose, unique 
civil number, identity card / passport data, 
income data, information on whether you 
are self-employed or not (eg in connection 
with payment remuneration and accrual of 
insurance under service contracts for the 
purpose of organizing travel and 
participating in scientific events). 

само доколкото се изисква и е позволено 
съгласно приложимите правни норми във 
връзка с конкретна цел, единен граждански 
номер, данни за лична карта/паспортни 
данни, данни за доходи, информация дали 
сте самоосигуряващо се лице или не (напр., 
във връзка с изплащане на възнаграждения и 
начисляване на осигуровки по договори за 
услуги, с цел организиране на пътувания и 
участие в научни събития). 

If you intend to provide us with personal data about 
other individuals (e.g. your colleagues), you must 
provide a copy of this Privacy Notice to the relevant 
individuals, directly or through their employer. 

Ако възнамерявате да ни предоставяте лични 
данни на други физически лица (напр., Ваши 
колеги), Вие следва да предоставите копие на 
настоящото Уведомление относно 
обработването на лични данни на 
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съответните лица, директно или чрез техния 
работодател. 

2. For which purposes do we use your personal 
data and why is this justified? 

2. За какви цели използваме Вашите 
лични данни и защо това е 
обосновано? 

2.1. Legal basis for the processing 2.1. Правно основание за обработването 
We will not process personal data, Novartis may 
have about you, if we do not have a proper 
justification foreseen in the law for that purpose. 
Therefore, we will only process your personal data 
if: 

Ние няма да обработваме Ваши лични 
данни, ако не е налице надлежно 
основание, предвидено в приложимите 
правни норми за съответната цел. 
Следователно, ние ще обработваме Ваши 
лични данни, ако: 

 we have obtained your prior consent;  сме получили Вашето 
предварително съгласие; 

 the processing is necessary to perform our 
contractual obligations towards you or to 
take pre-contractual steps at your request;  

 обработването е необходимо, за да 
изпълним наши договорни 
задължения към Вас или да 
предприемем предварителни стъпки 
във връзка с бъдещ договор по Ваше 
искане; 

 the processing is necessary to comply with 
our legal or regulatory obligations; or 

 обработването е необходимо с цел 
изпълнение на наши нормативно 
установени или регулаторни 
задължения; или 

 the processing is necessary for our 
legitimate interests and does not unduly 
affect your interests or fundamental rights 
and freedoms.  

 обработването е необходимо за 
нашите легитимни интереси и не 
засяга неоснователно Вашите 
интереси или основни права и 
свободи. 

Please note that, when processing your personal 
data on this last basis, we always seek to maintain 
a balance between our legitimate interests and your 
privacy. 

Моля, имайте предвид, че когато 
обработваме Ваши лични данни въз основа 
на последното посочено по-горе основание, 
ние винаги се стремим да запазим баланса 
между нашите легитимни интереси и 
поверителността на информацията, 
отнасяща се до Вас. 

Examples of such ‘legitimate interests’ are data 
processing activities performed: 

Примери за такива „легитимни интереси” са 
дейностите по обработване на лични данни, 
извършени: 
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o to develop a proximity and trustful 
professional relationship with health care 
professionals in compliance with applicable 
regulation and ethics; 

o за да развиваме прозрачни 
взаимоотношения с медицинските 
специалисти в съответствие с 
приложимите правни норми и етични 
правила; 

 

o to provide knowledge to the health care 
professionals about Novartis medicines and 
scientific developments;  

o за да предоставяме научна 
информация на медицинските 
специалисти за продуктите на 
Новартис, както и научни 
постижения; 

o to promote innovation in the pharmaceutical 
field; 

o да насърчаваме иновациите във 
фармацевтичната област; 

o to manage Novartis human and financial 
resources and optimize the interactions with 
health care professionals;  

o да управляваме финансовите 
ресурси на Новартис и персонал и 
да оптимизираме взаимодействията 
с медицинските специалисти; 

o to ensure that the right medicine according 
to a well-informed HCP’s technical and 
professional opinion reaches the patient; 

o да гарантираме, че правилня 
лекарствен продукт според добре 
информирано техническо и 
професионално мнение на 
медицински специалисти достига до 
пациента; 

o to benefit from cost-effective services (e.g. 
we may opt to use certain platforms offered 
by suppliers to process data); 

o за да се възползваме от услуги, 
допринасящи за ефективност на 
разходите (напр., ние можем да 
изберем да използваме определени 
платформи, предлагани от доставчици 
за обработване на данни); 

o To promote and/or to offer our products and 
services to our customers; 

o за да извършваме промоционална 
дейност и/или да предлагаме 
продуктите и услугите си на наши 
клиенти; 

o to prevent fraud or criminal activity, misuses 
of our products or services as well as the 
security of our IT systems, architecture and 
networks; 

o за да предотвратим измама или 
престъпна дейност, неправилна 
употреба на наши продукти или 
услуги, както и с цел осигуряване на 
сигурността на нашите IT системи, 
помещения и мрежи; 
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o to sell any part of our business or its assets 
or to enable the acquisition of all or part of 
our business or assets by a third party; and  

o за да продадем която и да е било част 
от нашия бизнес или активи или да 
предоставим възможност на трета 
страна да придобие целите или част 
от нашия бизнес или активи; и 

o to meet our corporate and social 
responsibility objectives. 

o за да постигнем нашите корпоративни 
цели или целите ни във връзка със 
социалните ни отговорности. 

You can obtain further information on the balancing 
test of the above specific interests upon an express 
request to Novartis. 

Можете да получите допълнителна 
информация относно теста за балансиране 
на посочените по-горе специфични 
интереси при изрично искане до Novartis. 

2.2. Purpose of processing 2.2. Цели на обработването 
We always process your personal data for a specific 
purpose and only process the personal data, which 
is relevant to achieve that purpose. In particular, we 
process the personal data we may have about you 
for the following purposes: 

Ние винаги обработваме Вашите лични данни 
за конкретна цел и обработваме само лични 
данни, които са относими към постигане на 
целите. В частност, ние обработваме Вашите 
лични данни за следните цели: 

 manage our relationship with you (e.g. 
through our databases); 

 за да управляваме 
взаимоотношенията си с Вас (напр., 
чрез наши бази данни); 

  

 implement tasks in preparation of or to 
perform existing contracts;  

 с цел имплементиране на задачи във 
връзка с подготовка на или 
изпълнение на съществуващи 
договори; 

 evidence transactions and ensuring 
transparency on transfer of value; 

 с цел удостоверяване на транзакции и 
осигуряване на прозрачност при 
предоставяне на стойност; 

 provide you with appropriate, adequate and 
updated information about diseases, drugs 
as well as our products and services and 
products and services of Novartis Group; 

 за да Ви предоставяме адекватна и 
актуализирана информация за 
заболявания, лекарствени продукти 
или наши продукти и услуги на групата 
на Новартис; 

 improve the quality of our interactions and 
services by adapting our offering to your 
specific needs;  

 за подобряване на качеството на 
нашите услуги чрез адаптиране на 
предложенията ни към Вашите 
специфични нужди; 
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 answer your requests and provide you with 
efficient support;  

 за да отговаряме на Ваши запитвания 
и да Ви оказваме ефективна подкрепа; 

 send you surveys (e.g. to help us improve 
your future interactions with us);  

 за да Ви изпращаме запитвания 
(напр., за да ни помогнете да 
подобрим бъдещите ни 
взаимодействия с Вас); 

 send you communications regarding 
products, therapeutic areas or services that 
we promote;  

 за да Ви изпращаме информация 
относно продукти, терапевтични 
области или услуги, които 
промотираме; 

 manage, plan and execute communications 
and interactions with you (e.g. through the 
operation of a database keeping records of 
interactions with healthcare professionals or 
managing call planning as well as call 
reporting); 

 за да управляваме комуникациите и 
взаимодействията с Вас (напр., чрез 
опериране на база данни, в която се 
съхранява информация относно 
взаимодействия с медицински 
специалисти или управление на 
планирането на разговори и визити и 
отчитането на същите); 

 track our activities (e.g. measuring 
interactions or sales, number of 
appointments/calls);  

 с цел да проследяваме нашите 
активности (напр., да извършваме 
оценка на взаимодействията или 
продажбите, броя на уговорени 
срещи/визити);. 

 invite you to events or promotional meetings 
sponsored by us (e.g. medical events, 
speaker events, conferences);  

 да Ви каним на събития или 
промоционални срещи, спонсорирани 
от нас (напр., медицински събития, 
лекции, конференции); 

 grant you access to our training modules 
allowing you to provide us with certain 
services; 

 за да Ви предоставяме достъп да 
обучителни модули, които Ви 
позволяват да ни предоставяте 
определени услуги; 

 manage our IT resources, including 
infrastructure management and business 
continuity; 

 да управляваме нашите IT ресурси, 
включително управление на 
инфраструктурата и осигуряване на 
непрекъснатост на дейността; 

 preserve the company’s economic interests 
and ensure compliance and reporting (such 
as complying with our policies and local 
legal requirements, income taxes and 

 да опазваме икономическите интереси 
на дружеството и да осигуряваме 
съответствие и докладване (като напр. 
съответствие с нашите политики и с 
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national insurance and tax deductions, 
managing alleged cases of misconduct or 
fraud; conducting audits and defending 
litigation); 

приложимите местни правни норми, 
удържане и внасяне на данък върху 
доходите и на социални и здравни 
осигуровки, разглеждане на твърдения 
за нарушения на правилата или за 
измама; извършването на одити, 
защита по съдебни дела); 

 manage mergers and acquisitions involving 
our company;  

 управление на сливания и 
придобивания, засягащи дружеството; 

 archiving and record keeping;  архивиране и водене на отчетност; 

 billing and invoicing; and  начисляване на суми и фактуриране; и 

 any other purposes imposed by law and 
authorities. 

 всякакви други цели, наложени 
съгласно приложими правни норми 
или от компетентен орган. 

3. Who has access to your personal data and to 
whom are they transferred? 

3. Кой има достъп до Вашите лични 
данни и на кого същите биват 
предавани? 

In the course of our activities and for the same 
purposes as those listed in this Privacy Notice, your 
personal data may be accessed by or transferred to 
the following categories of recipients, on a need to 
know basis to achieve such purposes: 

В хода на нашите дейности и за същите цели, 
като тези, изброени в настоящото 
Уведомление, достъп до Вашите лични данни 
могат да имат, или личните Ви данни могат да 
бъдат предавани на, следните категории 
получатели, въз основа на принципа 
„необходимост да се знае”, за постигане на 
посочените цели: 

 our personnel (including personnel, 
departments or other companies of the 
Novartis group); 

 нашия персонал (включително 
персонал, отдели или други 
дружества от групата на Новартис); 

 our independent agents or brokers (if any);  наши независими агенти или брокери 
(ако има такива); 

 our suppliers and services providers that 
provide services and products to us; 

 наши доставчици, които ни 
предоставят услуги или продукти; 

 our IT systems providers, cloud service 
providers, database providers and 
consultants; 

 доставчици на услуги във връзка с 
информационните технологии, услуги 
за съхраняване на информация в 
облак, доставчици на бази данни и 
консултанти; 
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 our business partners who offer products or 
services jointly with us or with our 
subsidiaries or affiliates; 

 наши бизнес партньори, които 
предлагат продукти или услуги 
съвместно с нас или с наши дъщерни 
дружества или свързани с нас лица; 

 any third party to whom we assign or novate 
any of our rights or obligations. 

 всякакви трети страни, на които 
възлагаме или прехвърляме наши 
права или задължения; и 

 our consultants and external lawyers in 
connection with the sale or transfer of any 
part of our company or its assets. 

 наши консултанти и външни юристи в 
контекста на продажба или 
прехвърляне на част от бизнеса ни 
или на активи. 

The above third parties are contractually obliged to 
protect the confidentiality and security of your 
personal data, in compliance with applicable law. 

Горните трети лица са задължени по силата 
на сключени договори да опазват 
поверителността и сигурността на Вашите 
лични данни, в съответствие с приложимите 
правни норми. 

Your personal data can also be accessed by or 
transferred to any national and/or international 
regulatory, enforcement, public body or court, where 
we are required to do so by applicable law or 
regulation or at their request. 

До Вашите лични данни, също така, може да 
бъде осъществяван достъп от, или същите 
могат да бъдат предавани на, национални и 
международни регулаторни, изпълнителни, 
публични органи или съдилища, когато сме 
задължени за горното съгласно приложими 
правни норми или актове, или по искане на 
горните органи. 

The personal data we collect from you may also be 
processed, accessed or stored in a country outside 
the country where Novartis is located, which may not 
offer the same level of protection of personal data. 

Личните данни, които събираме от Вас, може 
също така да бъдат обработвани в, или до тях 
да бъде осъществяван достъп от или същите 
да бъдат съхранявани в държава, различна 
от държавата, в която Новартис е установено, 
в която друга държава може и да не е 
осигурено същото ниво на защита на личните 
данни. 

If we transfer your personal data to external 
companies in other jurisdictions, we will make sure 
to protect your personal data by: 

Ако предаваме лични данни на външни 
дружества в други юрисдикции, ние ще 
осигурим защитата на Вашите лични данни 
чрез 

I. applying the level of protection required 
under the local data protection/privacy laws 
applicable to Novartis; 

I. прилагане на ниво на защита, 
изисквано от местните закони за 
защита на данните/ 
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неприкосновеността, приложими 
спрямо Новартис; 

II. acting in accordance with our policies and 
standards and; 

II. осигуряване на съответствие с 
нашите политики и стандарти и 

III. for Novartis located in the European 
Economic Area (i.e. the EU Member States 
plus Iceland, Liechtenstein and Norway, the 
"EEA"), 

III. за Новартис, намиращо се в 
Европейската икономическа зона 
(„ЕИЗ”), (която включва държавите-
членки на Еврпопейския съюз, както и 
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) 

unless otherwise specified, only transferring your 
personal data on the basis of standard contractual 
clauses approved by the European Commission. 

освен ако не е указано по друг начин, Вашите 
лични данни ще бъдат предавани на базата 
на стандартни договорни клаузи, одобрени от 
Европейската комисия. 

For intra-group transfers of personal data the 
Novartis Group has adopted Binding Corporate 
Rules, a system of principles, rules and tools, 
provided by European law, in an effort to ensure 
effective levels of data protection relating to 
transfers of personal data outside the EEA and 
Switzerland. 

При вътрешното предаване на данни групата 
на Новартис се ръководи от Задължителни 
фирмени правила, т.нар. „ЗФП“, система от 
принципи, правила и инструменти, съгласно 
Европейското законодателство, 
предназначени да гарантират защитата на 
личните данни извън  Европейската 
икономическа зона („ЕИЗ“) и Швейцария. 

4. How do we protect your personal data? 4. Как защитаваме Вашите лични данни? 
We have implemented appropriate technical and 
organizational measures to provide an adequate 
level of security and confidentiality to your personal 
data. 

Ние сме имплементирали подходящи 
технически и организационни мерки, за да 
осигурим адекватно ниво на защита и 
поверителност на Вашите лични данни. 
 

These measures take into account: Тези мерки са съобразени с: 

I. the state of the art of the technology; 

II. the costs of its implementation; 

III. the nature of the data; and 

IV. the risk of the processing. 

I. най-високото ниво на технологично 
развитие; 

II. разходите за имплементирането им; 
III. естеството на данните; и 
IV. риска във връзка с обработването. 

The purpose thereof is to protect it against 
accidental or unlawful destruction or alteration, 
accidental loss, unauthorized disclosure or access 
and against other unlawful forms of processing. 

Целта ни е да защитим личните Ви данни от 
случайно или незаконосъобразно изтриване, 
промяна, случайна загуба, неразрешено 
разкриване или неразрешен достъп, както и 
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срещу други незаконосъобразни начини на 
обработване. 

Moreover, when handling your personal data, we: В допълнение, когато боравим с Вашите 
лични данни, ние: 

 

 only collect and process personal data 
which is adequate, relevant and not 
excessive, as required to meet the above 
purposes; and 

 събираме и обработваме само 
лични данни, които са адекватни на, 
относими към и не са прекомерни, с 
оглед на постигане на съответните 
цели, посочени по-горе; и 

 we may request you to confirm the personal 
data we hold about you. You are also invited 
to spontaneously inform us whenever there 
is a change in your personal circumstances 
so we can ensure your personal data is kept 
up-to-date. 

 Относно последното, ние може да 
Ви помолим да потвърдите личните 
данни, които поддържаме относно 
Вас. Приканваме Ви също така по 
Ваша инициатива да ни 
информирате винаги, когато е 
налице промяна на обстоятелствата 
относно Вас, за да можем да 
осигурим Вашите лични данни да 
бъдат актуални. 

5. How long do we store your personal data? 5. За какъв срок съхраняваме Вашите 
лични данни? 

We will only retain personal data we may have about 
you for as long as necessary to fulfil the purpose for 
which it was collected or to comply with legal or 
regulatory requirements. 

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни за 
такъв период, който е необходим, за да 
постигнем целта, за която данните са събрани, 
или за да изпълним правни или регулаторни 
задължения. 
 

Personal data we store about you in our database, 
and which are not related to a specific agreement, 
are stored for 24 months after your last interaction 
with us. 

Личните Ви данни, които съхраняваме в наши 
бази данни, които не са свързани с конкретен 
договор, ще бъдат съхранявани за срок до 24 
месеца след приключване на последното 
взаимодействие между нас и Вас. 

For agreements, the retention period is the same as 
the duration of an agreement entered into between 
you or your company with us, extended by the period 
after which the legal claims arising from this contract 
become time-barred if the main legal or regulatory 
schedules do not require a longer or shorter 
retention period. After expiry of this period, your 

За договори, данните ще бъдат съхранявани 
за срока на договора с Вас (или с лицето, за 
което работите или което представлявате), 
към който ще бъде добавен срокът до 
погасяване по давност на всички възможни 
претенции във връзка с този договор, освен 
ако императивни правни норми или регулации 
изискват по-дълъг или по-кратък срок на 
съхранение. Когато този срок изтече, Вашите 
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personal data will be removed from our active 
systems. 

лични данни ще бъдат премахнати от нашите 
активни системи. 
 

Personal data collected and processed in the 
context of a dispute shall be erased or archived (i) 
as soon as an amicable settlement is reached, (ii) as 
soon as a final and enforceable decision has been 
issued as a last option, or (iii) as soon as the claim 
is time-barred. 

Лични данни, събрани и обработвани във 
връзка с правни спорове, биват изтривани или 
архивирани (i) своевременно след постигане 
на доброволно споразумение по спора, (ii) при 
постановяване на решение от последната 
съдебна инстанция или (iii) когато 
претенциите бъдат погасени по давност. 

6. What are your rights and how can you 
exercise them? 

6. Какви са Вашите права и как можете 
да ги упражните? 

You may exercise the following rights under the 
conditions and within the limits set forth in the law: 

Може да упражните следните Ваши права 
при условията на и съгласно 
ограниченията, предвидени в 
приложимите правни норми: 

 the right to be informed about what personal 
information we have about you and how we 
process your personal data; 

 правото да бъдете информирани за 
личната информация, която имаме за 
Вас и как ние обработваме Вашите 
лични данни; 

 the right to access your personal data as 
processed by us and, if you believe that any 
information relating to you is incorrect, 
obsolete or incomplete, to request its 
correction or updating;  

 правото на достъп до личните Ви 
данни, обработвани от нас, и ако 
смятате, че информацията, свързана с 
Вас, е неточна, неактуална или 
непълна, да изискате нейното 
коригиране или актуализиране; 

 the right to request the erasure of your 
personal data or the restriction thereof to 
specific categories of processing;  

 правото да изисквате изтриване на 
Вашите лични данни или 
ограничаване до специфични 
категории, които да бъдат 
обработвани; 

 the right to withdraw your consent at any 
time, without affecting the lawfulness of the 
processing before such withdrawal;  

 правото да оттеглите Вашето съгласие 
по всяко време, без това да засяга 
законосъобразността на 
обработването, извършено преди 
оттеглянето; 

 the right to object, in whole or in part, to the 
processing of your personal data;  

 правото да възразите срещу 
обработването на Вашите лични 
данни, изцяло или частично; 

 the right to object to a channel of 
communication used for direct marketing 
purposes; and 

 право да възразите срещу начина на 
комуникация, използван за целите на 
директен маркетинг; и 
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 the right to request its portability, i.e. that the 
personal data you have provided to us be 
returned to you or transferred to the person 
of your choice, in a structured, commonly 
used and machine-readable format without 
hindrance from us and subject to your 
confidentiality obligations. 

 правото да изискате преносимост на 
данните, т.е. предоставените от Вас 
лични данни да ви бъдат върнати или 
да бъдат предадени на лице по Ваш 
избор, в структуриран, широко 
използван и пригоден за машинно 
четене формат и без пречки от наша 
страна, и при задължение за 
конфиденциалност от Ваша страна. 

If you have a question or want to exercise the above 
rights, you may send an email to  privacy.bulgaria 
@novartis.com. 

Ако имате въпрос или желаете да упражните 
горните права, може да изпратите съобщение 
до нас по електронната поща, на адрес: 
privacy.bulgaria@novartis.com. 

If you are not satisfied with how we process your 
personal data, please address your request to our 
data protection officer at 
global.privacy_office@novartis.com, who will 
investigate your concern. 

Ако не сте удовлетворени от начина, по който 
обработваме Вашите лични данни, моля, 
отправете Вашите искания към длъжностното 
лице по защита на данните, чрез изпращане 
на съобщение по електронната поща на адрес 
global.privacy_office@novartis.com, което ще 
проучи Вашите възражения. 

In any case, you also have the right to file a complaint 
with the competent data protection authorities. 

Във всеки случай, Вие също така имате право 
да подадете жалба пред компетентните 
органи по защита на данните, в допълнение 
на правата Ви по-горе. 

7. How will you be informed of the changes to 
our Privacy Notice? 

7. Как ще бъдете информирани при 
промени на настоящото уведомление? 

We may change or update this Privacy Notice from 
time to time by posting a new privacy notice on our 
corporate website (https://www.novartis.bg/privacy-
policy). Please keep checking this Privacy Notice 
occasionally so that you are aware of any changes. 

Възможно е периодично да внасяме 
изменения в настоящото Уведомление за 
поверителност, като публикуваме ново 
уведомление за поверителност, достъпно на 
корпоративния ни уебсайт 
(https://www.novartis.bg/privacy-policy). Моля, 
проверявайте периодично настоящото 
Уведомление за поверителност, за да сте 
наясно с всякакви промени. 
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