
DATA PROTECTION NOTICE УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО 

ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

This data protection notice describes 

which personal data Boehringer Ingelheim 

RCV GmbH&Co KG – Bulgarian Branch, 

а branch of a foreign entity with UIC 

200866453, having its seat and registered 

address at: Sofia 1505, Oborishte District, 

48 Sitnyakovo Blvd. – Office Building 

Serdika Offices, 8th floor  

https://www.boehringer-

ingelheim.com/locations/europe/bulgaria 

(“we” or “Boehringer Ingelheim”) a 

branch of Boehringer Ingelheim RCV 

GmbH & Co KG will process and for 

which purpose if you have contact with us.  

Настоящото уведомление относно 

защитата на личните данни съдържа 

описание какви лични данни ще се 

обработват от Бьорингер Ингелхайм 

РЦВ ГмбХ & Ко КГ – клон България, 

клон на чуждестранен търговец с ЕИК 

200866453, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1505, район 

„Оборище“, бул. „Ситняково“ – Офис 

сграда Сердика Офиси №48, ет. 8 

(Boehringer Ingelheim RCV GmbH&Co 

KG - Bulgarian Branch) 

https://www.boehringer-

ingelheim.com/locations/europe/bulgaria   

Клон на Бьорингер Ингелхайм РЦВ 

ГмбХ & Ко КГ  

(„ние“ или „Бьорингер Ингелхайм“) и за 

каква цел, ако осъществявате контакт с 

нас.  

A. Summary A. Резюме 

As a starting pointing, we would like to 

give an overview which categories of 

personal data we process for which 

purposes. For further information, please 

refer to the following detailed data 

protection notice. 

Като отправна точка бихме искали да 

Ви представим накратко какви 

категории лични данни обработваме и 

за какви цели. За повече информация, 

запознайте се с подробната информация 

по-долу относно  защитата на личните 

Ви данни. 

- We collect personal data when we 

provide our services to you (such as related 

to conclusion and performance of contracts 

with you, or when answering your 

inquiries), or advise you, if you visit our 

websites from public sources and 

databases (see B.I.1.).  

- Ние събираме лични данни, 

когато Ви предоставяме наши услуги 

(например, във връзка със сключването 

и изпълнението на договори с Вас, или 

когато отговаряме на Ваши запитвания) 

или Ви даваме съвети, ако посещавате 

наши уебсайтове от публични 

източници и бази данни (вж. точка B.I. 

1.).  

- We use personal data to provide you 

with the respective services, to advise or to 

inform you according to your interests, 

preferences and wishes on the basis of the 

data collected, (see B.I.2.), as well as to 

comply with our legal obligations and to be 

able to exercise our rights and legitimate 

interests (see B.I).  

- Ние използваме лични данни, за 

да Ви предоставяме съответните 

услуги, за да Ви дадем съвет или за да 

Ви информираме съобразно Вашите 

интереси, предпочитания и желания въз 

основа на събраните данни (вж. точка 

B.I.2.), както и за да спазим нашите 

законови задължения за  и за да можем 
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да упражняваме нашите права и 

законни интереси (вж. точка B.I).  

- We also provide personal data to third 

parties, including involving service 

providers and other Boehringer companies 

that process the data for the purposes 

specified in this notice (see B.II).  

- Ние също така предоставяме 

лични данни на трети лица, в това число 

ангажираме доставчици на услуги и 

други дружества от групата на 

Бьорингер, които обработват данните за 

посочените в настоящото уведомление 

цели (вж. точка B.II.).  

- Your data protection rights: When 

your personal data is processed on the 

basis of consent you have given, you can 

withdraw your consent at any time. You 

can also exercise your rights to access your 

personal data, object, have data correct etc. 

at any time (see B.IV and B.V).  

- Относно Вашите права, свързани 

със защитата на личните данните: 

Когато обработването на данните Ви се 

извършва въз основа на предоставено от 

Вас съгласие, Вие можете да оттеглите 

това свое съгласие по всяко време. Вие 

можете също така по всяко време да 

упражнявате своите права на достъп до 

личните Ви данни, възражение, 

коригиране на данните и др. (вж. точки 

B.IV и B.V).  

B. Detailed data protection 

information 

B. Подробна информация относно 

защитата на личните данни 

I. What kind of personal data do we 

process and for what purposes do 

we use it? 

I. Какви видове лични данни 

обработваме и за какви цели ги 

използваме? 

1. Contractual relationships and 

requested services 

1. Договорни отношения и заявени 

услуги 

We collect your data in order to be able to 

provide you with services agreed or 

requested by you, as well as with a view to 

the conclusion and performance of our 

contracts with you, for example:  

Ние събираме данните Ви, за да Ви 

предоставяме договорените или заявени 

от Вас услуги, както и с оглед на 

сключването и изпълнението на нашите 

договори с Вас, например:  

- When you register on our websites 

or apps, we process your name; address; 

telephone number; e-mail address; IP 

address; fax and other business contact 

details; registration numbers (UIN); access 

data (username and password); education; 

workplace; position; academic degree; 

specialty; as well as other information 

relating to you, which you voluntarily 

provide upon your registration;  

- Когато се регистрирате в наши 

уебсайтове или в наши приложения, ние 

обработваме Вашите имена; адрес; 

телефон; адрес на електронна поща; IP 

адрес; факс и други служебни данни за 

контакт; регистрационни номера 

(УИН); данни за достъп (потребителско 

име и парола); образование; 

месторабота; позиция; академична 

титла; специалност; както и друга 

информация, отнасяща се до Вас, която 

предоставяте доброволно при 

регистрацията си; 



- When we conclude contracts with 

you for assigning consulting services to 

you, lectures or other activities, as well as 

in connection with the performance of 

these contracts, we may process your 

names; address; telephone number; e-mail 

address; fax and other business contact 

details; Personal identification number 

(PIN) as well as your bank information 

(bank accounts), VAT number (if 

applicable), information relating to 

payments, details relating to the concluded 

contract (subject and services, term, start 

date, etc.) research and development 

projects, questionnaires, certificates; 

publications; biographies and 

presentations, records of your 

communication with you; as well as any 

other information relating to you that you 

provide to us or is generated in the course 

of our contractual relationship that we 

process in view of our relationship with 

you; 

- Когато сключваме договори с 

Вас, с които Ви възлагаме 

консултантски услуги, изнасяне на 

лекции или други дейности, както и във 

връзка с изпълнението на тези 

договори, ние може да обработваме 

Вашите имена; адрес; телефон; адрес на 

електронна поща; факс и други 

служебни данни за контакт; ЕГН, както 

и Ваша банкова информация (банкови 

сметки), ДДС номер (ако е приложимо), 

информация, свързана с плащания, 

данни за сключения договор (предмет и 

услуги, срок, начална дата и др. под.), 

научно-изследователски и развойни 

проекти, въпросници, удостоверения; 

публикации; биографии и 

представяния, записи на осъществявана 

с Вас комуникация; както и друга 

информация, отнасяща се до Вас, която 

Вие ни предоставяте или се генерира в 

хода на договорните ни отношения, 

която ние обработваме с оглед на 

отношенията ни с Вас 

- When you take part in training 

courses or events, we may, in addition to 

the above, further process data about your 

expenses you have incurred in connection 

with attending training courses and events 

if, pursuant to our contractual relations, 

they are to be reimbursed from us. 

- Когато участвате в обучителни 

курсове или събития ние може в 

допълнение към посочените по-горе да 

обработваме допълнително и данни за 

разходите, които сте направили във 

връзка с участието в тези курсове и 

събития, ако съгласното договорните ни 

отношения същите следва да бъдат 

възстановени от нас.  

- When you send us inquiries about 

products or possible side effects, we will 

process the whole information you provide 

to us within the inquiry, as well as within 

the follow-up communication you may 

have with us regarding the inquiry and our 

response. We will also store your inquiries 

you send us by email, via websites or 

otherwise. 

 

- Когато ни изпращате запитвания 

относно продукти или възможни 

странични ефекти ние ще обработваме 

цялата информация, която ни 

предоставяте в рамките на запитването, 

както и в последващата комуникация, 

която може да осъществите с нас по 

повод на запитването и на нашия 

отговор. Също така ние ще съхраняваме 

Вашите запитвания, които ни 

изпращате по електронна поща, чрез 

уебсайтовете или по друг начин. 

2. Provision of information 2. Предоставяне на информация 



When we contact you to advise you or 

provide you with information, we also 

collect personal data in order to further 

adapt our information and advice to your 

preferences and wishes: 

Когато се свързвате с нас, за да ви 

посъветваме или за да Ви предоставим 

информация, ние събираме лични данни 

и за да адаптираме допълнително 

нашата информация и съвети към 

Вашите предпочитания и желания: 

- After personal meetings and 

consultations with you, our representatives 

note which topics you would like more 

information on and which topics you are 

less interested in. If our representatives 

show you information on tablets during 

visits, the tablet also stores how long which 

pages/information were displayed to you 

(you can always object this, please inform 

our sales representative).  

След лични срещи и консултации с Вас 

наши представители отбелязват по кои 

теми желаете да получите повече 

информация и към кои теми интересът 

Ви е по-малък. Ако по време на визити 

наши представители Ви покажат 

информация върху таблети, в таблета се 

съхраняват и данни за страниците, 

които са били отворени пред Вас или 

информацията, която Ви е била 

показана (винаги можете да възразите 

срещу тази практика, като информирате 

нашите търговски представители).  

- E-mail newsletter: If you have 

subscribed to receive out e-mail 

newsletter, we will keep information 

regarding the email address to which you 

would like us to send you the newsletter. 

You can change your decision (to 

withdraw your consent) and to request 

from us to no longer sending you 

newsletters. 

 

 

  

If you receive e-mail newsletters, we 

collect and store information on whether 

and when you opened them, and which 

links you clicked on and when. You can 

object to this at any time, including by 

notifying our representatives.  

 Информационен бюлетин по 

електронна поща: Ако сте се абонирали 

да получавате наш информационен 

бюлетин по електронна поща, ние 

пазим информация за адреса на 

електронна поща, на който желаете да 

бъде го изпращаме. Вие може по всяко 

време да промените желанието си (да 

оттеглите съгласието си) и да поискате 

да спрем да ви изпращаме 

информационни бюлетини.   

Ако получавате информационни 

бюлетини по електронна поща, ние 

събираме и съхраняваме информация 

дали и кога сте ги отворили и кои 

електронни препратки (линкове) сте 

използвали и кога. Вие можете по всяко 

време да възразите срещу тази 

практика, включително като 

информирате нашите търговски 

представители.  

 

- We store your inquiries, which you 

send to us by e-mail, via the websites or by 

other means.  

-  Ние съхраняваме Вашите 

запитвания, които ни изпращате по 

електронна поща, чрез уебсайтовете 

или по друг начин. 

  



3. Data that we collect when using 

our websites and apps 

3. Данни, които събираме, при 

използването на наши уебсайтове и 

приложения 

1) Log data and cookies for the use of 

our websites 

1) Регистрационни данни и 

бисквитки за използването на 

уебсайтовете ни 

When using (loading) our websites, certain 

data (log files), including data sent by your 

browser (e.g. IP address, cookies which are 

technically necessary for the normal 

functioning of the websites, further 

website, time and date, displayed contents) 

is temporarily stored. We use this data to 

enable you to use our websites They are 

technically necessary to ensure the proper 

functioning and use of websites.  

При използването (зареждането) на 

уебсайтовете ни временно се 

обработват определени данни (лог-

файлове), включително данни, 

изпращани от вашия браузър (като IP 

адрес, технически необходимите за 

нормалното функциониране на 

уебсайтовете бисквитки, друг уебсайт, 

дата и час, показано съдържание). Ние 

използваме тези данни, за да Ви дадем 

възможност да използвате нашите 

уебсайтове. Те са технически 

необходими за осигуряване на 

нормалното функциониране и 

използване на уебсайтовете.  

If necessary, this data may be used to 

identify and prevent malicious actions, to 

detect and resolve technical issues or to 

resolve disputes and to enforce and protect 

our rights and legitimate interests or the 

rights of third parties concerned, including 

by seeking a judicial remedy, in the event 

of damages, disputes or violations of legal 

provisions, our terms of use and the rights 

of third parties. This processing is 

necessary for the purposes of the legitimate 

interests of Boehringer Ingelheim where 

the purposes described above constitute 

the legitimate interests of Boehringer 

Ingelheim within the meaning of Art. 6, 

para. 1, letter ‘f’ of the General Data 

Protection Regulation. We use cookies and 

similar technologies such as pixel tags, 

web beacons and clear GIFs (hereinafter 

referred to as “cookies”). We use cookies 

for technical reasons, such as to resume a 

user's session when logging in if the 

previous session was interrupted due to 

inactivity. These cookies are not used to 

analyze the use of our website. 

При необходимост тези данни могат да 

бъдат използвани и за установяване и 

предотвратяване на злонамерени 

действия, за откриване и разрешаване 

на технически проблеми или за 

разрешаване на възникнали спорове и за 

осъществяване и закрила нашите права 

и законни интереси или правата на 

трети засегнати лица, включително и по 

съдебен ред, в случай на причинени 

вреди, възникнали спорове или 

извършени нарушения на правни 

разпоредби, на нашите условия за 

ползване и на правата на трети лица. 

Това обработване е необходимо за 

целите на законните интереси на 

Бьорингер Ингелхайм като описаните 

по-горе цели съставляват и самите 

законни интереси Бьорингер 

Ингелхайм по смисъла на  чл. 6, ал. 1, б. 

„е“ от  Общия регламент относно 

защитата на личните данни. Ние 

използваме бисквитки и подобни 

технологии, като например пикселни 

тагове, уеб маяци и прозрачни GIF 



(наричани по-нататък „бисквитки“). 

Бисквитки се използват по технически 

съображения, като например за 

възобновяване на сесията на 

потребителя при вписване, ако 

предишната сесия е била прекъсната 

поради неактивност. Тези бисквитки не 

се използват за анализиране на 

използването на нашия уебсайт. 

2) Analytics 2) Анализ 

We also use cookies from Adobe 

Analytics, a web analytics service 

provided by Adobe Systems Software 

Ireland Limited (“Adobe”). Adobe 

Analytics uses on behalf of Boehringer 

Ingelheim Cookies for analysis of total 

traffic and usage patterns. The IP address 

recorded by the cookies is anonymized 

before it is localized. It will also be 

replaced by a generic IP address. Adobe 

will not connect your IP address with other 

information held by Adobe. You can 

prevent Adobe from collecting and using 

information (cookies and IP address) by 

setting your options at 

http://www.adobe.com/privacy/opt-

out.html 

Ние използваме бисквитки и от Adobe 

Analytics – услуга за уеб анализ, 

предоставяна от дружеството Adobe 

Systems Software Ireland Limited 

(наричано „Adobe“). Услугата Adobe 

Analytics използва от името на 

Бьорингер Ингелхайм бисквитки за 

анализ на общия трафик и на моделите 

на потребление. Записаният от 

бисквитките IP адрес е анонимизиран 

преди локализирането му. Освен това 

той се заменя от общ IP адрес. Adobe 

няма да свързва Вашия IP адрес с друга 

информация, с която разполага. Вие 

можете да спрете събирането и 

използването на информация 

(бисквитки и IP адрес) от Adobe, като 

отбележите Вашите опции на адрес: 

http://www.adobe.com/privacy/opt-

out.html 

The analyses help us to improve our 

services by analyzing which of our offers 

are better or less well accepted and are 

based on the so-called balancing of 

interest's clause of the European General 

Data Protection Regulation.  

Анализите ще ни помогнат да подобрим 

услугите си, като анализираме кои наши 

предложения се приемат по-добре или 

по-малко, и се основават на т.нар. 

разпоредба за балансиране на 

интересите от европейския Общ 

регламент относно защитата на личните 

данни.  

3) Usage data on websites, apps, online 

seminars 

3) Данни за използването на 

уебсайтове, приложения, онлайн 

семинари 

If you have given your specific consent in 

our respective websites and apps when you 

as a registered user visit these websites, 

apps or online seminars, we may process 

store usage data about the way you use 

Ако сте дали конкретно съгласието си 

за това в съответните наши уебсайтове 

и приложения, когато посещавате тези 

уебсайтове, приложения или онлайн 

семинари като регистриран потребител, 

http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
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these websites, apps and online seminars 

(information/data generated upon you 

using them ). Data generated upon usage 

are data that arise during visits to these 

services and may include data about the 

pages you access on websites, clicks, 

downloaded materials as well as the 

date/time and duration of usage. 

ние можем да обработваме информация 

за начина, по който използвате тези 

уебсайтове, приложения или онлайн 

семинари (информация/ данни, 

генерирани при използването им от 

вас). Данните, генерирани при 

използването представляват данни, 

които се създават при посещение на 

тези услуги и могат да включват данни 

относно  страници, до които е 

осъществен достъп от вас в 

уебсайтовете, кликове, свалени 

материали, както и дата/час и 

продължителност на използването. 

You can withdraw your consent to the 

processing described in this section at any 

time with future effect. Normally, our 

websites and apps contain a data protection 

notice and a Cookie Policy that contains 

detailed information about our personal 

data we process, and your rights associated 

with this processing. We recommend that 

you familiarize yourself with these 

documents before using our websites or 

apps, which will help you become more 

informed about your rights. 

Вие имате право по всяко време да 

оттеглите съгласието си за описаното в 

тази секция обработване, като отказът 

има действие за в бъдеще. Обичайно 

нашите уебсайтове и приложения 

съдържат Уведомление за защита на 

личните данни и Политика за 

използването на бисквитки, които 

съдържат детайлна информация за 

обработваните от нас при използването 

им лични данни и за правата ви, 

свързани с това обработване. 

Препоръчваме Ви да се запознавате с 

тези документи преди да използвате 

уебсайтовете или приложенията ни, 

това ще ви помогне да сте по-

информирани за правата си.  

4. Data from public sources   4. Данни от публични източници  

We may check personal data about you as 

a healthcare professional from official 

public sources, in particular to verify your 

professional qualifications and identity.  

Ние може да проверяваме лични данни 

за вас като медицински специалисти от 

официални публични източници, по-

специално, за да проверим вашата 

професионална квалификация и 

самоличност.  

We will contact you in order to inform and 

advise you only if we have received your 

contract details from you as our contact. 

 

Ние ще се свързваме с Вас, за да Ви 

предлагаме информация и съвети, само 

ако сме получили Вашите данни от Вас 

като наш контакт.  

As for now, we are not using any publicly 

available information sources in order to 

contact you for the purposes of provision 

of information and advises. 

Към момента не използваме публично 

достъпни източници на информация, за 

да се свързваме с Вас за да Ви 

предоставяме информация и съвети. 



 

5. Optimal advice for you: How do we 

use your data for this? 

5. Оптимални съвети за Вас: Как 

използваме данните Ви за тези цели? 
Our goal is to offer you added value with 

our information and services - tailored to 

your interests, preferences and wishes. We 

would like to explain how we do this here:  

Целта ни е да Ви предлагаме добавена 

стойност с нашата информация и 

услуги, съобразени с Вашите интереси, 

предпочитания и желания. Бихме 

искали да Ви обясним как правим това:  

- Our advice is provided on the one 

hand by our sales representative, who use 

their notes and experiences to 

individualize their advice. 

- Нашите съвети се предоставят, от 

една страна, чрез нашите търговски 

представители, които използват своите 

бележки и опит, за да 

индивидуализират съветите, които 

дават.  

- We use the additional information 

collected to optimally select the contents, 

the communication channels and how we 

communicate with you. This is based on 

questions like this: What is your area of 

expertise? Do you use our online offers or 

do you prefer personal contact? Do you 

publish regularly? Are you a member of 

scientific associations? Which materials 

are you more interested in, which less, 

etc.? Do you attend seminars and, if yes, 

which ones? We use the collected data to 

evaluate your interests, preferences and 

wishes and to adjust our communication 

with you so the information and offers we 

provide you with are tailored to your 

interests, preferences and wishes. 

- Ние използваме събраната 

допълнителна информация за 

оптимален подбор на съдържанието, 

комуникационните канали и начина за 

осъществяване на връзка с Вас. Този 

подбор се извършва въз основа на 

въпроси като: Каква е Вашата област на 

експертиза? Използвате ли нашите 

онлайн предложения или предпочитате 

личен контакт? Имате ли редовни 

публикации? Член ли сте на научни 

асоциации? Кои материали 

представляват по-голям или по-малък 

интерес за Вас и т.н.? Посещавате ли 

семинари и кои? Ние използваме 

събраните данни, за да преценим 

Вашите интереси, предпочитания и 

желания и за да адаптираме нашата 

комуникация с вас, така че 

информацията и предложенията, които 

ви представяме да са съобразени с 

Вашите интереси, предпочитания и 

желания.  

6. Reporting obligations for delivered 

samples  

6. Задължения за водене на отчет за 

доставени мостри 
As a pharmaceutical company, Boehringer 

Ingelheim is subject to certain legal 

regulations for reporting with regard to all 

persons Boehringer Ingelheim has 

supplied samples of medicinal products to, 

with regard to the type, quantity and time 

of delivery of the samples. Since the 

Като фармацевтична компания, 

Бьорингер Ингелхайм е подчинено на 

определени правни разпоредби за 

водене на отчет за всички лица, на които 

Бьорингер Ингелхайм е доставял 

мостри на лекарствени продукти, за 

вида, количеството и времето на 



applicable legislation sets limitation on the 

permitted number of samples of one and 

the same pharmaceutical form of a 

medicinal product we can provide you 

within one calendar year, we link the 

information on the samples delivered to 

your names and business contact details in 

accordance with the applicable law. 

доставките на мострите. Тъй като в 

приложимото законодателство са 

установени ограничения  в допустимия 

брой мостри от една и съща лекарствена 

форма на лекарствен продукт, които 

можем да Ви предоставяме през една 

календарна година, ние обвързваме 

информацията за доставените мостри с 

Вашите имена и служебни данни за 

контакт съобразно приложимото 

законодателство. 

7. Reporting obligations to 

authorities  

7. Задължения за съобщаване на 

компетентните органи 

As a pharmaceutical company Boehringer 

Ingelheim is subject to specific 

regulations, e.g. on pharmacovigilance. 

Some of these laws require us to send your 

reports to regulators or other authorities 

worldwide. We only provide personal data 

to authorities if we are legally obliged to 

do so 

In particular, when you report to us an 

eventual adverse event, the report will 

include your name or initials, profession 

(e.g. physician, pharmacist) and address, 

email or phone number as provided. The 

contact information is required to be able 

to follow-up with you to gain high quality 

and complete information on the adverse 

events. If you do not wish to provide your 

contact details to Boehringer Ingelheim or 

authorities, “Privacy” is entered in your 

names field. For more information 

regarding the processing of personal data 

in the context of reporting adverse events, 

you can look at our Privacy Notice 

regarding PV (here).   

 

Като фармацевтична компания, 

Бьорингер Ингелхайм е подчинено на 

определени правни разпоредби, 

например относно лекарствената 

безопасност. Някои закони изискват от 

нас да изпращаме съобщенията Ви до 

регулатори или други органи по цял 

свят. Ние предоставяме лични данни на 

органите само ако сме правно 

задължени да го направим. 

Конкретно, когато ни съобщавате за 

възможни нежелани лекарствени 

реакции, съобщението ще съдържа 

името или инициалите Ви, професията 

Ви (например, лекар, фармацевт) и 

адрес, електронна поща и телефонен 

номер, така както са предоставени. 

Информацията за контакт е 

необходима,  за да се свържем с Вас и 

да получим висококачествена и пълна 

последваща информация относно 

нежеланите лекарствени реакции. Ако 

не желаете да предоставите данните си 

за контакт на Бьорингер Ингелхайм или 

компетентните органи, в полето с 

имената Ви се вписва „Поверителни 

данни“. За повече информация относно 

обработването на лични данни при 

съобщаване на нежелани лекарствени 

реакции може да се запознаете и с 

нашето Уведомление относно защитата 

на данните във връзка с лекарствената 

безопасност (тук). 



 

8. Disclosure of transfer of value 8. Оповестяване на предоставяне на 

стойност 

In accordance with the Code on Disclosure 

of Transfers of Value from Pharmaceutical 

Companies to Healthcare Professionals 

and  

healthcare Organisations of the European 

Federation of Pharmaceutical Industries 

and Associations (Disclosure code of 

EFPIA) and the Code for Disclosure of 

Transfers of Value by Pharmaceutical 

Companies to Healthcare Professionals 

and Health Organizations of the 

Association of the Research-Based 

Pharmaceutical Manafacturers in Bulgaria 

(Disclosure code of ARPharM) we are 

obliged to disclose and publish all transfers 

of value to Healthcare Professionals. In 

order for us to be able to fulfil our 

obligations for individual disclosure, if you 

as a healthcare professional have given 

your consent or have allowed us pursuant 

to our contractual arrangements with you, 

we will publish on the public accessible 

website www.boehringer-ingelheim.at in 

Bulgarian and in English language the 

following information related to you: 

Съгласно Кодекса за оповестяване на 

предоставяне на стойност от 

фармацевтични дружества към 

медицински специалисти и здравни 

организации на Европейската 

федерация на фармацевтичните 

индустрии и асоциации (Кодекса за 

оповестяване на EFPIA) и Кодекса за 

оповестяване на предоставяне на 

стойност от фармацевтични дружества 

към медицински специалисти и здравни 

организации на Асоциацията на 

научноизследователските 

фармацевтични производители в 

България (Кодекса за оповестяване на 

ARPharM) сме се ангажирали да 

оповестяваме и публикуваме 

информация, отнасяща се до 

предоставяне на стойност от Нас към 

медицински специалисти. За да можем 

да изпълним изискванията за 

индивидуално оповестяване на 

предоставянето на стойност, ако вие сте 

дал своето съгласие или сте ни  

разрешил в рамките на договорните ни 

отношения с него, ние ще публикуваме 

на следния публично достъпен уебсайт 

www.boehringer-ingelheim.at, на 

български и на английски език, 

следната информация, отнасяща се до 

Вас: 

 Name and surname, unique 

identification code (UIC) and business 

address. 

 Money transfers, received in 

connection with promotional, scientific 

or professional meetings, congresses, 

conferences, symposia, and other 

similar events including registration 

fees, travel and accommodation 

expenses; 

 Име и фамилия, уникален 

идентификационен номер (УИК) и 

адрес на упражняване на дейността 

(на практиката). 

 Парични плащания, получени във 

връзка с промоционално, научно или 

професионално събрание, конгрес, 

конференция, симпозиум и друго 

подобно събитие, включително 

такси за регистрация, разноски за 

пътуване и настаняване; 

http://www.boehringer-ingelheim.at/
http://www.boehringer-ingelheim.at/


 Services and consultation fees and 

related travel and accommodation 

expenses provided by us; 

 Information about paid donations and 

grants; 

 Monetary value received by you in 

connection with promotional, scientific 

or professional meetings, congresses, 

conferences, symposia, and other 

similar events in accordance with the 

definition of “event” from the EFPIA 

and ArPharm Disclosures Codes; 

 Такси за услуги и консултации и 

свързаните с тях разноски за 

пътуване и настаняване, 

предоставени от Нас; 

 Информация за направени дарения; 

 

 Паричната стойност получена от Вас  

във връзка с промоционални, научни 

или професионален срещи, 

конгреси, конференции, симпозии 

или други подобни събития 

съобразно дефиницията за 

„събития“ от Кодексите за 

оповестяване на EFPIA и ARPharM; 

The information will be published 

annually, and every publication will be 

related to the respective reporting period. 

Money transfers will be presented as 

summarized annual sums received by you. 

The information will be publicly available 

for a period of up to three years as of their 

publication. 

Информацията ще бъде публикувана 

веднъж годишно, като всяко 

публикуване ще се отнася за съответния 

отчетен период. Паричните плащания 

ще бъдат представени обобщено като 

получени от Вас годишни суми. 

Информацията ще бъде публично 

достъпна за максимален период до три 

години след публикуването й. 

Despite the above, we will process your 

personal data for the purposes of aggregate 

disclosure of transfers of value as well as 

for storage and sharing of personal data in 

connection with our other transparency 

obligations according to the disclosure 

codes of EFPIA and ARPharM, our legal 

and contractual obligations in accordance 

with this Data Protection Notice. 

Независимо от горното ние ще 

обработваме личните Ви данни за 

целите на обобщеното оповестяване на 

предоставяне на стойности, както и 

пазенето и споделянето на лични данни 

във връзка с изпълнение на другите 

наши задължения за прозрачност 

съобразно кодексите за оповестяване на 

EFPIA и ARPharM, на основание на 

законовите и договорните ни 

задължения, съобразно настоящото 

Уведомление за защита на личните 

дани. 

9. What purposes do we use your 

data for? 

9. За какви цели използваме данните 

Ви? 

Boehringer Ingelheim uses and processes 

the information described above for the 

purposes set out in this notice, which 

depending on the legal basis may be: 

Бьорингер Ингелхайм използва и 

обработва информацията, описана по-

горе, за целите, предвидени в 

настоящото уведомление, които в 



зависимост от правното основание 

могат да бъдат: 

- Purposes necessary for the 

performance of a contract 

Цели, необходими за изпълнението на 

договор 

These are the purposes necessary for the 

conclusion of a contract between you and 

Boehringer Ingelheim, including 

negotiations regarding the conclusion of a 

contract and the processing of personal 

data required for its performance, e.g. upon 

the provision of services available through 

our websites or when you provide us with 

consulting services, making payments, 

reimbursing costs, disclosures of transfers 

of value etc. In addition, these purposes 

include communication with you, 

including through email, necessary in 

connection with our contractual 

relationship. 

Това са целите, необходими за стъпките 

по сключването на договор между Вас и 

Бьорингер Ингелхайм, включително 

при воденето на преговори за 

сключване на договор, както и 

необходимото обработване на лични 

данни за неговото изпълнение, като 

например при предоставянето на 

услуги, достъпни чрез нашите 

уебсайтове или когато Вие ни 

предоставяте консултантски услуги, 

извършване на плащания, 

възстановяване на разходи, 

оповестяване на предоставяне на 

стойности и др. под. В допълнение тези 

цели включват комуникацията с Вас, 

включително по електронна поща, 

необходима във връзка с договорните 

ни отношения. 

Processing of data referred to in I, items 1, 

3(1) and 8 may be required for these 

purposes. 

За тези цели може да е необходимо 

обработване на посочените в I. т. 1, 3(1) 

и 8 данни. 

  

- Legitimate interest  - Легитимен интерес 
These are purposes related to the legitimate 

interests of Boehringer Ingelheim and/or 

third parties. These purposes include: 

Това са цели, свързани със 

осъществяването на законните 

интереси на Бьорингер Ингелхайм 

и/или трети лица. Тези цели включват: 

o Communicating with you, 

including electronically on 

important issues related to you; 

o Осъществяване на комуникация с 

Вас, включително по електронен 

път по важни въпроси, свързани с 

Вас; 

o Centralised management and 

administration of out relations with 

healthcare professionals; 

o Централизирано управление и 

администриране на отношенията 

ни с медицински специалисти; 

o adjusting the advices, we provide in 

accordance with your preferences 

and wishes; 

o адаптиране на съветите, които 

предлагаме, към Вашите 

предпочитания и желания; 

o Receiving and processing received 

signals, inquiries, requests and 

other correspondence; 

o Приемане и обработване на 

получени сигнали, запитвания, 

искания и друга кореспонденция; 



o Verification of your professional 

qualifications and identity as a 

healthcare professional in order to 

send you communications and 

information according to your 

interests and preferences and 

pursuant to the applicable 

regulatory restrictions and 

requirements; 

o Проверка на професионалните 

квалификации и самоличността 

Ви като медицинските 

специалисти, за да Ви изпращаме 

съобщения и информация 

съобразно Вашите интереси и 

предпочитания и съобразно 

приложимите регулаторни 

ограничения и изисквания; 

o Compliance with out transparency 

obligations pursuant to disclosure 

codes of EFPIA and ARPharM. 

o Спазване на нашите задължения 

за прозрачност съобразно 

кодексите за оповестяване на 

EFPIA и ARPharM. 

These purposes may require processing of 

the date specified in I, items 1, 2, 3, 4, 5 

and 8 may be required. 

За тези цели може да е необходимо 

обработване на посочените в т. 1, 2, 3, 4, 

5 и 8 данни. 

Enforcement and protection of the rights 

and legitimate interests of Boehringer 

Ingelheim, including by seeking a judicial 

remedy, and assistance in the enforcement 

and protection of the rights and legitimate 

interests of other healthcare professionals 

and/or other third parties concerned. 

These purposes may require processing of 

the part or all of the categories specified 

above.  

Осъществяване и закрила на правата и 

законните интереси на Бьорингер 

Ингелхайм, включително и по съдебен 

ред, и оказване на съдействие при 

осъществяване и закрила на правата и 

законните интереси на други 

медицински специалисти и/или на 

други засегнати трети страни. За тези 

цели е възможно да е необходимо 

обработване на част или на всички 

посочени по-горе категории. 

- Legal obligations - Законови задължения 

The purposes relating to the compliance 

with the legal obligations of Boehringer 

Ingelheim include: 

Целите, свързани със спазване на 

законови задължения на Бьорингер 

Ингелхайм включват: 

o compliance with statutory 

obligations related to financial, tax 

and accounting activities; 

o изпълнение на нормативно-

установени задължения, 

свързани с финансови, данъчни и 

счетоводни дейности. 

o compliance with obligations 

regarding storage and provision of 

information provided by law 

regarding, e.g. in in the field of 

pharmacovigilance;  

o изпълнение на предвидени в 

закона задължения за запазване 

или предоставяне на 

информация, като например в 

областта на лекарствената 

безопасност; 

o compliance with the legal 

obligation of Boehringer Ingelheim 

to notify you of different 

circumstances relating to your data 

protection rights or etc.; 

o изпълнение на законовите 

задължения на Бьорингер 

Ингехайм да Ви уведомява за 

различни обстоятелства, 

свързани с Вашите права или със 



защитата на данните Ви и др. 

под.; 

o compliance with the legal 

obligations related to storage of 

documents as well as provision of 

information and reporting to the 

competent authorities; 

o изпълнение на законови 

задължения за пазене на 

документи и за предоставяне на 

информация и отчитане пред 

компетентните органи; 

o compliance with regulatory 

requirements applicable to our 

business activity. 

o изпълнение на други приложими 

към дейността ни нормативни 

изисквания. 

These purposes may require processing of 

the part or all of the categories specified 

above. 

За тези цели е възможно да е 

необходимо обработване на част или на 

всички посочени по-горе категории. 

  

- Explicit consent - Изрично съгласие 

Your data may be processed based on your 

explicit consent, the processing in this case 

being specific and to the extent and within 

the scope provided for in the relevant 

consent, such as: 

Ваши данни могат да бъдат 

обработвани на базата на Ваше изрично 

съгласие, като обработването в този 

случай е конкретно и в степента и 

обхвата, предвидени в съответното 

съгласие, като например: 

o Consent to process information 

about the way you use our websites, 

apps, or online seminars; 

 

o Съгласие за обработване на 

информация за начина, по който 

използвате наши уебсайтове, 

приложения или онлайн 

семинари; 

o Consent to receive a newsletter by 

e-mail; 

o Съгласие за получаване на 

информационен бюлетин по 

електронна поща; 

o Consent for disclosure of transfers 

of value. 

o Съгласие за оповестяване на 

предоставяне на стойност. 

II. To whom do we transfer personal 

data? 

II. На кого предаваме лични данни? 

We may share personal information with 

third parties.  

Възможно е да споделяме лична 

информация с трети лица.  

1. Reporting obligations to 

regulatory authorities and enforcement 

of legitimate interests 

1. Задължения за съобщаване на 

регулаторните органи и 

осъществяване на законните ни 

интереси 

As a pharmaceutical company Boehringer 

Ingelheim is subject to specific health 

regulations such as pharmacovigilance. 

Some of these laws require us to send your 

reports to regulators or other authority's 

worldwide (including countries that may 

have a different level of data protection 

Като фармацевтична компания, 

Бьорингер Ингелхайм е подчинено на 

определени здравни правила, например 

относно лекарствената безопасност. 

Някои закони изискват от нас да 

изпращаме съобщенията Ви до 

регулатори или други органи 



than the EU). We only provide authorities 

with personal data if we are legally obliged 

to do so.  

(включително държави, които 

евентуално осигуряват различно ниво 

на защита на данните в сравнение с ЕС). 

Ние предоставяме лични данни на 

органите, само ако сме правно 

задължени да го направим. 

  

2. Service providers 2. Доставчици на услуги 

We may engage service subcontractors and 

service providers (e.g. dedicated data 

centers for reliable and secure colocation 

of server and network equipment, 

accounting services) to process your 

personal data for the purposes described in 

this data protection notice. These service 

providers process the data only on our 

behalf, in accordance with our instructions 

and under our control. One of these service 

providers is Adobe Systems Software 

Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest 

Business Campus, Dublin 24, Ireland, 

which provides data and web analytics 

services. 

Ние можем ангажираме 

подизпълнители и доставчици на 

услуги (напр. специализирани дата 

центрове за надеждна и сигурна 

колокация на сървърното и мрежово 

оборудване, счетоводни услуги) да 

обработват личните Ви данни за целите, 

описани в настоящото уведомление 

относно защитата на личните данни. 

Тези доставчици на услуги обработват 

данните само от наше име в 

съответствие с нашите указания и под 

наш контрол. Един от тези доставчици 

на услуги е дружеството Adobe Systems 

Software Ireland Limited, адрес: 4-6 

Riverwalk, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, Ирландия, което предоставя 

услуги за анализ на данни и уеб анализ.  

Furthermore, in relation to the 

performance of our relations, the 

protection of our legitimate interests or the 

compliance with our legal obligations, we 

may disclose your personal data to service 

providers such as banks, postal service 

providers, lawyers, auditors, etc. When 

dealing with such providers, we require 

them to strictly comply with all applicable 

data protection rules and laws, as well as 

the specific rules applicable to their 

activities and the protection of the 

information they process in the course of 

such activity. 

В допълнение, във връзка с 

осъществяването на отношенията ни, за 

защитата на нашите легитимни 

интереси или за изпълнението на наши 

законови задължения ние може да 

разкриваме Ваши лични данни на 

доставчици на услуги като банки, 

доставчици на пощенски услуги, 

адвокати, одитори и др. под. При 

работата си с такива доставчици ние 

изискваме от тях стриктно да спазват 

всички приложими правила и закони за 

защита на личните данни, както и 

специалните правила приложими към 

тяхната дейност и към защитата на 

информацията, която те обработват в 

хода на тази дейност.  

3. Boehringer-Companies 3. Дружества от групата „Бьорингер“ 

As part of a global group of companies, we 

involve other Boehringer companies that 

Като част от глобална група от 

дружества, ние ангажираме други 



support us in data processing. These group 

companies process the data exclusively for 

the purposes stated in this data protection 

declaration. 

дружества от групата „Бьорингер“, 

които ни съдействат при обработката на 

данни. Тези дружества от групата 

обработват данните изключително за 

целите, посочени в настоящото 

уведомление за защита на данните. 

4. Data transfer to recipients outside 

the EU 

4. Предаване на данни до получатели 

извън ЕС 

Some of these service providers and 

Boehringer companies process personal 

data outside the EU. In such cases, 

Boehringer Ingelheim ensure an adequate 

level of data protection to comply with 

European law (usually through EU 

standard contractual clauses published by 

the European Commission).  

Някои от доставчиците на услуги и 

дружества от групата Бьорингер 

обработват лични данни извън ЕС. В 

такива случаи Бьорингер Ингелхайм 

гарантира адекватно ниво на защита на 

данните с оглед спазване на 

европейското законодателство 

(обикновено чрез стандартни 

договорни клаузи на ЕС, публикувани 

от Европейската комисия).  

  

III. How long do we store personal 

data? 

III. За какъв срок съхраняваме лични 

данни? 

We will retain personal data for as long as 

necessary for the particular business 

purpose or purposes for which it was 

collected.  

Ще съхраняваме лични данни за срока, 

необходим за постигането на 

конкретната бизнес цел или цели, за 

които е била събрана.  

Data that we collect during our cooperation 

with you, e.g. e-mail correspondence, will 

be kept for a period of up to two years.  

Данните, които събираме по време на 

сътрудничеството си с Вас, например 

кореспонденция по електронна поща, 

ще се съхраняват за срок до две години.  

We may need to keep some data longer 

(e.g. in the context of pharmacovigilance). 

In such a case we will ensure that your data 

will not be used for purposes other than 

compliance with legal requirements for 

storing information, for example, your data 

will then not be used for direct marketing 

purposes.  

Възможно е да се наложи да 

съхраняваме някои данни за по-дълъг 

срок (например, във връзка с 

лекарствената безопасност). В такъв 

случай ще гарантираме, че данните Ви 

няма да бъдат използвани за други цели, 

освен целите на спазване на законови 

изисквания за съхранение на 

информация, например данните Ви 

тогава няма бъдат използвани за целите 

на директния маркетинг.  

IV. What are your rights? IV. Какви са Вашите права? 

1. Right to information 1. Право на информираност. 
This data protection notice is intended to 

inform you in detail of the processing of 

your personal data by Boehringer 

Ingelheim. 

Настоящото Уведомление има за цел да 

Ви информира подробно за 

обработването на Вашите лични данни 

от Бьорингер Ингелхайм. 



2. Right of access 2. Право на достъп 
You have the right to obtain confirmation 

as to whether or not your personal data are 

being processed, access to the personal 

data and information regarding their 

processing as well as your rights relating to 

this.  

Вие имате право да получите 

потвърждение дали се обработват Ваши 

лични данни, достъп до тях и 

информация относно обработването им 

и правата Ви във връзка с това. Такъв 

достъп можете да осъществите по всяко 

време, чрез предоставените от нас 

контакти за обратна връзка. 

3. Right of rectification.  3. Право на коригиране 

You have the right to have your data 

rectified in case they are incomplete or 

inaccurate. 

Вие имате право да коригирате Ваши 

лични данни, в случай че те са непълни 

или неточни. 

4. Right or erasure 4. Право на изтриване 

You have the right to ask for data to be 

erased unless there is a material basis 

and/or legal obligation for their processing. 

Вие имате право да поискате изтриване 

на данни, освен в случаите, в които за 

тяхното обработване е налице 

съществено основание и/или законово 

задължение. 

5. Right of restriction with regard to 

processing. 

5. Право на ограничаване във връзка 

с обработването на данни 
You may restrict your personal data 

processing in case there are grounds for 

this. 

Вие имате възможност да ограничите 

обработването на Ваши лични данни, 

ако са налице основания за това. 

6. Right to notify third parties 6. Право за уведомяване на трети 

лица 
Where applicable, you have the right to 

request Boehringer Ingelheim to notify 

third parties when they have provided your 

data with regard to rectification, erasure or 

restriction of your personal data processing 

В случай че е приложимо, Вие имате 

право да поискате от Бьорингер 

Ингелхайм да уведоми третите лица, 

когато той е предоставил Ваши данни, 

за коригирането, изтриването или 

ограничаването на обработването на 

тези  данни. 

7. Right of data portability 7. Право на преносимост на данните.  
Yoh have the right to receive the personal 

data you have provided, and which 

concerns you in a structured, commonly 

used, machine-readable format, and to use 

such data for another controller at your 

discretion. 

Вие имате право да получите личните 

данни, които сте ни предоставили и 

които се отнасят за Вас, в структуриран, 

популярен формат, пригоден за 

машинно четене, както и да използвате 

тези данни за друг администратор по 

Ваша преценка. 

Note: The responsibility for storing the 

exported data, as well as all consequences 

of providing it to other administrators, is 

entirely yours. 

Важно: Отговорността за съхранението 

на експортираните данни, както и за 

всички последствия от предоставянето 

им на други администратори е изцяло 

Ваша. 



8. Right not to be to be subject to a 

decision based solely on automated 

processing, including profiling which 

produces legal effects concerning you or 

similarly significantly affects you unless 

there are grounds provided for in the 

applicable data protection legislation as 

well as appropriate safeguards to protect 

your rights, freedoms and legitimate 

interests. 

8. Право да не бъдете обект на 

решение, основаващо се единствено 

на автоматизирано обработване, 

включващо профилиране, което 

поражда правни последствия за Вас или 

по подобен начин Ви засяга в 

значителна степен, освен ако не са 

налице предвидените в приложимото 

законодателство по защита на личните 

данни основания за това и са 

предвидени подходящи гаранции за 

защита на Вашите права, свободи и 

легитимни интереси. 

Бьорингер Ингелхайм не използва 

технологии, попадащи в тази категория. 

Boehringer Ingelheim does not use 

technologies falling into this category. 

9. Right to withdraw consent  9. Право на оттегляне на съгласие 

You have the right to withdraw at any time 

your consent for personal data processing 

based on the consent you have given. Such 

withdrawal shall not affect the lawfulness 

of processing based on consent before its 

withdrawal. 

Вие имате право, по всяко време, да 

оттеглите съгласието си за обработване 

на лични данни, което е на базата на 

дадено от Вас съгласие. Такова 

оттегляне не засяга 

законосъобразността на обработването 

въз основа на даденото съгласие до 

момента на оттеглянето му. 

10. Right to object 10. Право на възражение 
You have the right to object with respect to 

data processed on the basis of legitimate 

interest. In the event of such an objection, 

we will examine your request and, if 

justified, we will comply with it. If we 

believe there is sufficient legal grounds for 

the processing or where necessary for the 

establishment, exercise or defense of legal 

claims, we will inform you accordingly. 

You can object to the use of your data for 

direct marketing purposes, e.g. the receipt 

of mailing campaigns, at any time and we 

will no longer process your data for such 

purposes. 

Вие имате право да възразите по 

отношение на обработването на данни 

на базата на легитимен интерес. В 

случай на постъпване на такова 

възражение Ние ще разгледаме Вашето 

искане и ако е основателно, ще го 

изпълним. Ако считаме, че съществуват 

убедителни законови основания за 

обработването или че то е необходимо 

за установяването, упражняването или 

защитата на правни претенции, ще Ви 

информираме за това. По всяко време 

можете да възразите срещу 

използването на данните Ви за целите 

на директния маркетинг, например 

получаване на писма, изпращани до 

целеви групи, и ние ще преустановим 

това обработване. 

11. Right to a complaint to a 

supervisory authority. 

11. Право на жалба до надзорен орган 



You have the right to lodge a complaint 

with a supervisory authority if you 

consider that the processing of personal 

data concerning you infringes the 

applicable data protection legislation. The 

supervisory authority in the Republic of 

Bulgaria is the Commission of Personal 

Data Protection, address: 2 Prof. Tsvetan 

Lazarov Blvd., Sofia 1592(www.cpdp.bg). 

. 

Вие имате право да подадете жалба до 

надзорен орган, ако считате, че 

обработването на лични данни, 

отнасящи се до Вас, нарушава 

приложимото законодателство по 

защита на личните данни. Надзорният 

орган в Република България е 

Комисията за защита на личните данни, 

с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. 

Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). 

  

V. Contact details and exercise of 

rights 

V. Данни за контакт и упражняване 

на права 

If you have any questions about our use of 

personal data, or about this data protection 

notice or would like to exercise your rights, 

you can contact us at any time at: 

https://www.boehringer-

ingelheim.com/locations/europe/bulgaria   

Ако имате въпроси относно 

използването на лични данни от наша 

страна или относно настоящото 

уведомление за защита на личните 

данни, или ако искате да упражните 

правата си, можете да се свържете с нас 

по всяко време на адрес: 

https://www.boehringer-

ingelheim.com/locations/europe/bulgaria   

гр. София 1505, район „Оборище“, бул. 

„Ситняково“ – Офис сграда Сердика 

Офиси №48, ет. 8; имейл: 

info@boehringer-ingelheim.at 

Sofia 1505, Oborishte District, 48 

Sitnyakovo Blvd. – Office Building 

Serdika Offices, 8th floor, email: 

info@boehringer-ingelheim.at 

  

VI. What happens if we change this 

data protection notice? 

VI. Какво става, ако изменим 

настоящото уведомление за защита 

на личните данни? 

We will update this data protection notice 

from time to time. We will inform you 

about any changes to our data protection 

notice by publishing the new data 

protection notice here. If there are 

significant changes, we will publish an 

eye-catching notice on our website or send 

you an e-mail. If necessary, we also ask for 

your prior consent. We advise you to 

review this data protection notice 

periodically for changes so as to be well 

informed about your rights.  

Ние периодично ще актуализираме 

настоящото уведомление за защита на 

личните данни. Ще Ви информираме за 

измененията на уведомлението, като 

публикуваме новия актуализиран текст 

тук. При съществени изменения ще 

публикуваме съобщение на видно място 

в нашия уебсайт или ще Ви уведомим 

по електронна поща. Ако е необходимо, 

ще поискаме Вашето предварително 

съгласие. Препоръчваме Ви 

периодично да преглеждате настоящото 

уведомление за защита на личните 

данни за евентуални изменения и за да 

бъдете добре информирани за правата 

си. 

https://www.boehringer-ingelheim.com/locations/europe/bulgaria
https://www.boehringer-ingelheim.com/locations/europe/bulgaria
https://www.boehringer-ingelheim.com/locations/europe/bulgaria
https://www.boehringer-ingelheim.com/locations/europe/bulgaria


VII. Further data protection 

information  

VII. Допълнителна информация 

относно защитата на данните 

Please note that in certain situations 

additional data protection notices may 

apply (e.g. in clinical trial contracts, in our 

websites or apps, etc.).  

Моля, имайте предвид, че в някои 

случаи е възможно да се прилагат 

допълнителни уведомления относно 

защитата на личните данни (например, 

в договори за клинични изпитвания, в 

отделни наши уебсайтове или 

приложения и др.).  

Last update: February 2019 Последна актуализация: Февруари 2019 
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