
Политика на „ЛТА Консултинг“ ООД за защита на личните данни  

 

Въведение 

 

Сигурността на личните данни и законосъобразното им събиране и обработване, в 

съответствие с изискванията на европейското законодателство - Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общ регламент за защита на данните/ 

ОРЗД), и в съответствие с изискванията на българското законодателство в тази област, е от 

първостепенно значение за „ЛТА Консултинг“ ООД („Ние“, „Нас“, „Дружеството“).  

 

Затова е приоритет за Нас да бъдете информирани относно всички въпроси, засягащи защитата 

на личните Ви данни, събирани, обработвани и съхранявани от Дружеството.  

Поради тази причина и с цел по-голяма яснота, прозрачност и удобство е изготвена настоящата 

Политика на „ЛТА Консултинг“ ООД за защита на личните данни ("Политика").   

 

Тази Политика има за цел да Ви информира какви лични данни, свързани с Вас, обработваме, 

защо и как ги обработваме, защо и кога предоставяме данните Ви на трета страна, за какъв 

срок съхраняваме данните Ви, за правата, които, като субекти на данни, имате във връзка със 

защитата на личните данни.  

  

Настоящата Политика се прилага за личните данни, които събираме и обработваме с цел 

предоставянето на нашите продукти и услуги и изпълнението на договорните ни задължения 

към Вас, като контрагенти на Дружеството. Тя не важи, когато посещавате обектите на 

Дружеството, както уебсайта на Дружеството, за които случаи са приложими „Политика за 

поверителност на „ЛТА Консултинг“ ООД при използване на средствата за видео контрол“ и 

„Политика за поверителност на „ЛТА Консултинг“ ООД при ползване на уебсайта www.lta-

consulting.net.  

  

Данни за администратора 

 

„ЛТА Консултинг“ ООД е търговско дружество - дружество с ограничена отговорност, 

регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, с ЕИК 

203845699, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Панчарево, ж.к. Казичане, 

„Цар Борис III" No 124  

 Email адрес: legal@lta-consulting.net   

 

Какви лични данни събираме? 

I. Основни данни за идентификация: имена, ЕГН или ЛНЧ на чужденец, адрес, номер 

на лична карта и/или паспорт, място и дата на издаване. 

II. Данни за контакт: офис адрес, имейл адрес, телефонен номер, факс. 

http://www.lta-consulting.net/
http://www.lta-consulting.net/
mailto:legal@lta-consulting.net


III. Данни, необходими за извършване на плащанията; за таксуване; за изготвяне на 

фактурите на контрагентите и за доказване на тяхната достоверност, вкл. 

информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга 

банкова и платежна информация във връзка с плащанията, направени към Нас. 

IV. Информация от заявките Ви; от жалби, молби, оплаквания или друга обратна 

връзка, която получаваме от Вас във връзка с ползваните услуги. Видът и обемът на 

личните данни, които събираме и обработваме в такива случаи зависят от 

естеството и съдържанието на съответното предложение, заявление, молба, 

запитване и/или жалба.   

V. Данни от видео камери, които се поставят с цел подобряване на сигурността. 

VI. Друга информация, като клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден 

от Нас за идентификация на контрагент; информация, която ни предоставяте, когато 

се съгласявате да участвате в наши проучвания, промоционални кампании и други 

подобни. 

VII. Други данни, предоставени от Вас при сключване или по време на действие на 

договор с Нас, като например: имена, ЕГН/ЛНЧ, данни за контакт на пълномощник, 

който сте упълномощили да Ви представлява; на законен представител; на лице за 

контакт, посочено в договора. 

VIII. Данни за задълженията и данни за плащанията. 

IX. Данни за просрочени задължения и за предприетите действия за събиране на 

вземанията. 

X.  Данни за потреблението, с цел на редовните контрагенти да бъдат предоставяни 

специални промоции и отстъпки. 

XI. Ние не събираме и обработваме лични данни, разкриващи Вашия расов или 

етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски 

убеждения, здравословното състояние и др.под. - „специални категории лични 

данни“ („чувствителни“ лични данни).         

 

 Когато събираме личните Ви данни за целите на предоставяне на нашите услуги, за 

тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки, както и с цел да изпълним наши 

нормативни задължения, тази обработка е задължителна за изпълнението на тези 

цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не 

ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас 

договор за услуга.  

 

Как и защо събираме лични данни? 

В най-честите случаи събираме личните Ви данни директно от Вас при и по повод сключването 

и изпълнението на договорите си с Вас, посредством имейл адрес, по телефона, устно, 

посредством документи на хартиен носител. Понякога данни могат да ни бъдат предоставяни 

от други източници – трети лица, публични регистри, публични органи.  



I. Събираме личните Ви данни в контекста на преддоговорните си отношения с Вас, 

при сключването на договор и за изпълнението на договора,  за да предоставяме 

услугите, които сте заявили и които ни заплащате.  

Обработката се извършва с цел: 

 Установяване на самоличността Ви и идентифицирането Ви като титуляр на 

договора. 

 Управление и изпълнение на Вашите заявки за услуги. 

 Изготвяне на предложение за сключване на договор, както и изготвяне на 

предложение за сключване на договор от разстояние и договор извън 

търговските обекти, и в тази връзка ползване на куриерски услуги с 

преддоговорена информация и проек на договор, с окончателния договор, 

както и за друго обслужване във връзка със сделката. 

 Изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които сте заявили за 

ползване от нас, в това число за да докажем достоверността на изготвените 

сметки, както и с цел събиране на дължимите суми за услугите. 

 Да осигурим необходимото цялостно обслужване по сключения договор.  

 Да осигуряваме ефективно обслужване, с оглед предоставяне на услуги, 

съгласно договореното.   

  Уведомление за всичко, свързано с услугите, които ползвате от нас, 

изпращане на различни известия във връзка с предлаганите от нас услуги, 

или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения. 

 Извършване на кредитна оценка, за да оценим Ваша заявка за предоставяне 

на услуги.   

 Анализ на клиентската история и изготвяне на потребителски профил с 

оглед определяне на подходяща оферта за Вас. 

 Да установим и/или предотвратим неправомерни действия или действия в 

противоречия с условията на договора. 

 Проучване и анализиране на клиентското потребление на нашите услуги, на 

основа на анонимна или персонализирана информация, за да установим 

основните тенденции, да подобрим нашето разбиране за нуждите на 

контрагентите ни и при необходимост да си сътрудничим с трети лица, за да 

разработим нови услуги за нашите клиенти. 

 Администриране на процеса по обслужване на Вашите плащания, когато 

желаете да отсрочите или да разсрочите Ваше задължение към нас. 

 

II. Събираме личните Ви данни при или по повод изменението, допълването или 

прекратяването на договор, сключен с Вас. 

Обработката се извършва с цел:  

 Промяна, предизвикана по различни причини, вкл. подобряване на 

съществуващите договорености между нас, включването на нови 

изисквания, права и/или задължения към настоящите, както и отпадането 

на такива. 

 Прекратяване на доворните ни правоотношения, когато сме изпълнили 

всичките си задължения, произтичащи от договора, както и при 

неизпълнение на някое или всички изисквания по договора, и в този случай, 



на основание легитимния ни интерес, обработваме Вашите лични данни с 

цел извършване на последващите правни действия във връзка с 

прекратяването на договора поради неизпълнението му, като например 

начисляване на неустойка, законна лихва, иск за изпълнение на 

задължението и обезщетение за вреди от неизпълнението и др.под.  

 

III. Събираме личните Ви данни за изпълнението на законови задължения, които се 

прилагат спрямо нас, като например:  

 Предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или 

на трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите. 

 Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във 

връзка със задължения, предвидени в приложимата нормативната уредба 

за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент 

(ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. 

 Изпълнение на изискванията, предвидени в Закона за счетоводството и 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни 

актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство. 

 Изпълнение на задължение за предоставяне на информация на съд, 

прокуратура, следствие, и органи на местната власт, и други компетентни 

публични органи, в рамките на производство пред тях, съобразно 

изискванията на приложимите към производството процесуални и 

материалноправни нормативни актове. 

 

IV. Събираме личните Ви данни с оглед наш легитимен интерес: 

 За да можем да изпълняваме договорните си задължения по сключените с 

Вас договори, е необходимо да обработваме личните Ви данни, в противен 

случай ще е невъзможно да спазим договорните си ангажименти. 

 Да защитим наши субективни права и прани интереси, когато последните са 

нарушени, засегнати или застрашени. 

 Да докажем правна претенция.  

 Да предотвратим или установим неправомерни действия. 

 Да пригодим предлаганите от нас услуги към индивидуалните Ви 

потребности и да Ви предложим нови, които да ги задоволяват, като в тази 

връзка извършваме основен анализ на данните Ви. 

 Да развием и усъвършенстваме предлаганите от нас услуги и да подобрим 

предлаганото Ви от нас обслужване, като наши клиенти. 

 Изготвяне на статистическа информация за нашите продажби, загуби, 

редовни клиенти и др.под.  

 

V. Събираме личните Ви данни в някои случаи само след предварителното Ви изрично 

писмено съгласие. Съгласието е отделно законово основание за обработване на 

личните Ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с 

целите, изброени в тази Политика. Съгласие за обработване на личните Ви данни се 

иска, когато няма друго правно основание за обработването им. А тези основания 

са: 



 договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на 

стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор; 

 законово задължение, което се прилага спрямо администратора; 

 да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или 

на друго физическо лице; 

 изпълнението на задача от обществен интерес или за упражняването на 

официални правомощия, които са предоставени на администратора; 

 легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен 

когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните 

права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните 

данни, по-специално когато субектът на данните е дете.   

 

 Предоставеното ни съгласие за обработване може да бъде оттеглено от Вас по 

всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на 

обработването на личните Ви данни, основано на даденото преди това съгласие.  

 

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица?  

I. Предоставяме Ваши лични данни на трети лица на основание наш легитимен интерес или с 

оглед изпълнението наше законово или договорно задължение, като основната ни цел е да Ви 

предложим и предоставим качествено, бързо и комплексно обслужване, като се грижим 

услугите, които Ви предлагаме, да покриват Вашите очаквания.  

Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверили, че са взети всички 

технически и организационни мерки за защита на тези данни, като се стремим да 

осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.  

 

II. Ваши лични данни предоставяме на следните категории получатели: 

 Обработващи лични данни. 

Обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от наше име и по 

наше възлагане, въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват 

предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която 

им е възложена от нас. Те са длъжни да спазват всички наши инструкции във връзка с 

обработването. Ние предприемаме всички необходими мерки, за да осигурим, че 

ангажираните обработващи спазват стриктно законодателството за защита на личните 

данни и инструкциите ни, както и че същите са предприели подходящи технически и 

организационни мерки за защита на личните данни.  

Примери за обработващи лични данни: 

 Доставчици на куриерски услуги, за целите на предоставяне на услугите; 

 Нашите търговски представители и др.под., които действат като представители 

на дружеството при продажбата на услуги;  

 Доставчици на услуги по внедряване и/или поддръжка на информационни 

системи, за целите на предоставяне на услугите;  

 Юристи, адвокатски кантори или други доставчици на консултантски услуги в 

различни сфери, за целите на предоставяне на услугите; 



 Пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, 

допълнителни споразумения и други документи, и необходимостта от 

удостоверяване на самоличността Ви при връчването им;  

 Лица, които по възлагане поддържат оборудването ни, техническата 

поддръжка и др.под., предоставящи сервизна поддръжка на крайни устройства;  

 Кол центрове, които ни съдействат при продажбата на продукти и услуги и при 

обслужването на контрагентите преди и през времетраене на договорните ни 

отношения;  

 Лица, наети на граждански договор, подпомагащи процесите по продажба, 

доставка и др.;  

 Банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас - във връзка с 

обслужването на Вашите плащания, извършени по банков път или чрез 

платежна институция, е необходимо да се осъществи обмен на данни между 

нас и съответната банка или платежна институция;  

 Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна 

охранителна дейност във връзка с обработване на видеозаписите от обекти ни 

и/или осигуряване на пропускателния режим в обектите ни; 

 

 Лица, обработващи данни от свое име (администратори на лични данни): 

 Електронни съобщителни оператори, с оглед необходимостта от предоставяне 

на електронни съобщителни услуги, с оглед осъществяване на взаимно 

свързване между нас и контрагентите ни; 

 Поръчители, когато при сключване на договор за ползване на услуги, сделката е 

обезпечена с поръчителство (вкл. съдлъжници); 

 Доставчици на електронни удостоверителни услуги, когато документ, свързан с 

предоставяне на продукт или услуга, се подписва с електронен подпис;  

 Компании за извънсъдебно събиране на дългове, агенции за събиране на 

вземания, кредитни агенции и др.под., на които прехвърляме (продаваме) 

Вашите непогасени задължения към нас. В съответствие със законодателството 

на Република България имаме право да прехвърляме на трети лица вземанията 

си към Вас (такива вземания са тези, които произтичат от издадени, но 

неплатени фактури), без да е необходимо Вашето съгласие, а само Вашето 

надлежно уведомяване за това. За тази цел се сключва договор за прехвърляне 

на вземания („договор за цесия“) със съответното трето лице. При сключването 

на договор за цесия преставаме да бъдем титуляр на съответното вземане към 

Вас, което преминава към третото лице (нов кредитор). Едно от задълженията 

ни по договорите за цесия е на новия кредитор да бъдат предадени всички 

документи, които установяват прехвърленото вземане. При изпълнението на 

това задължение предоставяме на новия кредитор Вашите лични данни, 

вземанията срещу които са предмет на договора за цесия.  

 

 Съвместни администратори - администратори на лични данни, които съвместно с нас 

определят целите и средствата на обработване на личните Ви данни: 

 Нашите партньори; 



  В случай на преобразуване (вливане или сливане), както и в случай на 

прехвърляне на активи в съответствие с приложимото законодателство, е 

възможно Ваши лични данни, администрирани от нас, да бъдат предоставени и 

на трето лице – правоприемник.  

 

 За целите на защитата на наши легитимни интереси: 

 Компетентни публични органи – съдилища, прокуратура, следствие, частни 

съдебни изпълнители, нотариуси, на основание упражняването на наши правни 

претенции и/или уреждането на правни спорове. Видът и обемът на 

обработваните лични данни зависят от естеството на отправените правни 

претенции и/или заведените дела.  

 

 За целите на изпълнението на законови изисквания, които се прилагат спрямо нас - в 

определени случаи приложимото национално и европейско законодателство изисква 

от нас да обработваме лични данни за своите контрагенти за определени цели, по 

определен начин и за определен срок. По-долу са посочени основните получатели на 

Ваши лични данни и случаите, при които обработваме лични данни, за да изпълним 

свои нормативни задължения: 

 Компетентни публични органи – НАП, НОИ, КЗЛД, КЗП, БНБ, ДАНС, МВР, вкл. 

други органи на държавната власт, Органи на съдебната власт (съд, 

прокуратура, следствие) Органи на местното самоуправление и администрация 

(кметове, съветници), и др.под.;  

При наличието на установени със закон предпоставки, сме длъжни да 

предоставяме Ваши лични данни на компетентните органи с цел 

предотвратяване, установяване, разследване и/или разрешаване на дадени 

казуси. Например, съгласно Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), при 

искане от съд, прокурор или разследващ орган, сме длъжни да предоставим 

намиращите се у нас книжа или данни, които имат значение за съответното 

дело.   

При наличието на установени със закон предпоставки, сме длъжни да оказваме 

съдействие на компетентни държавни и/или общински органи при 

извършването на проверки от тях, напр. КЗП, КЗЛД, НАП и др. В хода на 

осъществяване на този контрол тези органи разполагат с правомощието да 

извършват проверки и да изискват от нас да им предоставяме намиращите се у 

нас относими към случая документи и информация, съдържащи Ваши лични 

данни. Например, при извършване на данъчна ревизия органите на НАП 

разполагат с правомощието да изискат от нас да им предоставим счетоводни 

документи.  

В съответствие със законодателството за защита на потребителите, когато даден 

контрагент закупи стока от нас, сме длъжни да осигурим безплатен ремонт или 

замяна на стоката, ако към момента на предоставянето й тя е с дефект, който се 

прояви до 2 /две/ години след предоставянето й на клиента. За да може да 

изпълним това задължение, следва да обработваме основните данни на 

клиента (чрез които е възможно да упражни правото на рекламация), както и 



данните за съответния договор (чрез които се установява дали съответната 

стока е в гаранция).  

Данъчното и счетоводното законодателство в Република България изискват от 

нас да съставяме определена счетоводна и търговска информация, 

включително да съхраняваме за определен срок тази информация, както и 

всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане. При 

изпълнение на това задължение съответната информация и документи се 

съхраняват за срокове, предвидени в съответните закони, например фактурите, 

които са документи за данъчно-осигурителен контрол, следва да се съхраняват 

за срок от единадесет години.  

 

Какви са Вашите права във връзка с обработването на 

личните Ви данни? 

 
 Право на информация и достъп до личните данни, свързани с Вас.  

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни , свързани 

с Вас, и ако това е така, да получите достъп до данните и следната информация:  

данните, които ни идентифицират и координати за връзка с нас; категориите лични 

данни, които събираме, целите и правното основание за обработването им; 

категориите получатели на лични данни; срокът, за който ще се съхраняват данните; 

информация за Вашите права по силата на Регламента и др.под. 

 

 Право на коригиране на неточните лични данни, свързани с Вас.  

Когато обработваме непълни или грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да 

поискате да ги коригираме и/или допълним.  

 

 Право на изтриване на лични данни, отнасящи се до Вас. 

Имате право по всяко време да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни, а 

ние – задължението да ги изтрием без ненужно забавяне, когато личните данни повече 

не са необходими за целите, за които са били събрани; когато оттеглите своето 

съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно 

основание за обработването им; когато личните Ви данни са били обработвани 

незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на 

правно задължение, което се прилага спрямо нас (моля, обърнете внимание и на 

обратното, че може поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните 

за определен срок, изтриването да не се извърши веднага). 

 

 Право да поискате ограничаване на обработването, когато обаче се прилага едно от 

следните: оспорвате верността на данните - за срока, който позволява да проверим 

верността им; или обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги 

изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или повече нямаме нужда от 

тези данни за определената цел на обработването им, но Вие ги изисквате за 

установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или сте възразили 



срещу обработването да данните, в очакване на проверка дали законните ни основания 

имат преимущество пред Вашите интереси.  

 

 Право на преносимост на данните Ви. 

Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили 

и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без 

възпрепятстване от наша страна, когато: обработването е основано на съгласие или на 

договорно основание; обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато това 

е технически осъществимо, Вие имате право да получите пряко прехвърляне на личните 

Ви данни.   

 

 Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни. 

Имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашия конкретен случай, на 

възражение срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас. 

 

 Право на жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). 

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба във връзка със 

защитата на личните данни, Ви молим да се обърнете първо към нас за изясняване на 

въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред регулаторен орган в рамките 

на ЕС.   

 

Как събираме личните Ви данни? 
 

В повечето случаи получаваме информация директно от Вас при и по повод сключването и 

изпълнението на договорите ни с Вас. 

Определени данни се генерират автоматично, например при посещение или регистрация на 

уебсайта ни, при провеждане на телефонно обаждане, при изпращане на ел.съобщение 

(имейл), такива са данните за Вашето местоположение, IP адрес и др.под., а понякога данните 

са ни предоставяни от трети лица или се получават от други източници, като например 

публични регистри.    

Когато възнамеряваме да обработваме личните Ви данни за цел, различна от тази, за която 

първоначално са били събрани данните, Ви предоставяме, преди това по-нататъшно 

обработване, информация за тази друга цел и всякаква друга необходима информация,  като 

сме длъжни да поискаме Вашето изрично съгласие за обработването на личните Ви данни за 

тази друга цел, когато нямаме друго законово основание за обработването. Съгласието Ви за 

обработването може да бъде оттеглено по всяко време, без това да засегне 

законосъобразността на обработването, извършено преди оттеглянето. 

 

Колко време съхраняваме личните Ви данни? 
 

                          Съхраняваме личните Ви данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да 

бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика, или за да бъдат спазени изискванията на 

българското и европейското законодателство, които се прилагат спрямо нас. Например, с оглед 

изпълнение на задълженията ни, произтичащи от данъчното и счетоводното законодателство, 



данни за даден контрагент съхраняваме за период от 11 /единадесет/ години, считано от 

прекратяване на неговия договор, доколкото няма неплатени задължения към нас.   

 

                          След изтичане на сроковете за обработка и съхранение на личните Ви данни, 

същите се изтриват/унищожават, освен ако: са необходими за висящо исково, арбитражно, 

административно или изпълнително производство, или при постъпила жалба от съответния 

контрагент, която следва да бъде разгледана; или съответният контрагент е упражнил правото 

си да поиска ограничаване на обработването на личните  данни, отнасящи се до него. 

 

                       Ние полагаме всички  усилия, за да осигурим и Ви гарантираме, че не събираме и 

обработваме Ваши лични данни, които не са необходими за целите на обработването, 

посочени в настоящата Политика и че не съхраняваме данните Ви за период по-дълъг, 

отколкото е необходимо, по отношение основанията за обработването им.   

 

Обработка на лични данни извън територията на България. 
 

     Като наш принцип, ние се стремим да не изпращаме лични данни за контрагентите си извън 

територията на Европейския съюз (ЕС) и Европейската икономическа зона (ЕИО).  

     В случай, че се наложи Ваши лични данни да бъдат изпратени към държава извън ЕС или 

ЕИО, това ще бъде сторено при спазване на настоящата Политика за поверителност и 

сключването на допълнителни договорености за осигуряването и гарантирането на сигурността 

на Вашите данни, и при наличие на някое от следните условия:        

 Когато е налице решение на КЗЛД или на Европейската комисия, според което 

съответната държава осигурява адекватно ниво на защита на личните данни; 

 Когато е сключено споразумение с държавата, към която се изпращат личните данни, 

съдържащо стандартните клаузи за защита на данните, одобрени от Европейската 

комисия с Решение № 2010/87/ЕС 

 https://www.cpdp.bg/userfiles/file/Transfers/BCR_Commission_decision_2010-87_Bg.pdf ;  

 Когато трансферът на данни е необходим, за да бъде изпълнен договор със съответния 

контрагент; 

 Когато е необходимо да се извърши трансфер на данни към организация в САЩ, 

трансферът се извършва доколкото съответната организация участва в Щита за 

неприкосновеност, приет с решение на Европейската комисия на 26.07.2016 година 

( https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection_en) 

 

Как защитаваме Вашите лични данни? 
 

         Защитата на личните Ви данни е от първостепенно значение за нас, вкл. за нашите 

служители и партньори. Наша основна цел е контрагентите ни да се чувстват в „сигурни ръце“, 

когато ползват услугите ни. Ето защо, предприемаме всички необходими технически и 

организационни мерки, за да бъдат личните Ви данни в безопасност, в съответствие с 

изискванията на действащото законодателство (национално и европейско) и добрите практики 

в тази област. 

https://www.cpdp.bg/userfiles/file/Transfers/BCR_Commission_decision_2010-87_Bg.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection_en


 

         За да осигурим защитата на личните Ви данни използваме съвременни технологии, 

съчетани с безкомпромисно управление на контролите за сигурност. За да бъде осигурена 

максимално защитата на данните Ви, са приети множество Политики, процедури и правила, 

които регламентират обработката на данни. С цел максимална сигурност при обработката, 

преноса и съхранението на Вашите данни, се прилагат и разнообразни допълнителни 

механизми за защита. 

           Служителите ни имат достъп само до определени категории лични данни, който се 

определя в зависимост от заеманата от тях позиция в предприятието ни (длъжностната им 

характеристика) и от техните основни отговорности, като всеки служител има уникален достъп 

до обработваните лични данни. Всички документи на хартиен носител се съхраняват в стаи с 

контролиран достъп. От всеки служител се изисква да подпише т.нар. Декларация за 

конфиденциалност преди да му бъде предоставен достъп до информация от всякакъв вид.   

 

Кога унищожаваме/изтриваме Вашите данни? 
 

След отпадане на правното основание за обработка на Вашите лични данни (напр. при 

прекратяване на договорното ни правоотношение), ние преустановяваме използването на 

Вашите лични данни, но не ги унищожаваме/изтриваме  преди изтичане на 3 /три/ години от 

прекратяването на договора (на основание предвидената в Закона за задълженията и 

договорите погасителна давност) или до окончателното уреждане на всички правни 

претенции, произтичащи от него, или до изтичане на сроковете, предвидени в 

законодателството ни и установени като нормативни задължения за съхраняване на 

определени категории данни за определен срок, като: задълженията по Закона за 

счетоводството за съхранение на счетоводни данни за срок от 11 /единадесет/ години; 

задълженията за предоставяне на информация на съд, компетентни държавни органи и др., 

предвидени в действащото законодателство - 5 /пет/ години; съхраняваме регистри на всички 

жалби и молби, както и отговорите до тях за срок от 2 /две/ години.  С други думи, след като 

бъде изпълнена целта, за която са били събрани данните Ви, дали ще бъде изпълнението на 

договорно или законово задължение, което се прилага спрямо нас или удовлетворението на 

наш легитимен интерес и др.,  те вече не са ни необходими за целите, за които са били събрани 

и поради тази причина се прекратява понататъшното им обработване, в противен случай 

последното ще бъде неоснователно/незаконосъобразно.  

Ние осъществяваме постоянен контрол и предприемаме всички необходими мерки, за да Ви 

гарантираме изпълнението на тази цел.    

 

При необходимост, с цел прилагането на най-актуалните мерки за защита  

и с цел спазване на действащото законодателство, настоящата Политика може да бъде 

актуализирана, след което последната ще бъде публикувана на уебсайта ни с посочване на 

датата на актуализация. При съществени изменения в Политиката ще бъдете  уведомени 

за това като публикуваме съобщение за направените промени в нашия интернет сайт. В 

тази връзка, моля, преглеждайте настоящите правила периодично, за да бъдете 

постоянно информирани за това как ние се грижим за сигурността на личните Ви данни, 

които събираме и обработваме. 



 

 

   

  

 

 

 

 

 

 


