Известие за поверителност и защита на личните
данни до контрагенти
1. ИНФОРМАЦИЯ
„ПАЗАРИ ИЗТОК" EАД (Администратор на лични данни) е дружество, регистрирано
в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 130138766, със седалище и
адрес на управление: гр. София, ул. „Сирак Скитник"№ 9, тел: 02/ 870 50 54; факс: 02/
870 50 54; e-mail: office@pazariiztok.com
2. ЦЕЛ НА ДОКУМЕНТА
Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение
както за нашите контрагенти, така и за „Пазари Изток“ ЕАД.
Това известие описва как събираме и използваме личната Ви информация преди, по
време и след приключване на правоотношенията ни с Вас. Всички дейности, описани
тук, са в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679)
(ОРЗД).
Това известие не представлява част от сключения с нас договор.
Важно е да прочетете внимателно това известие, за да разберете как и защо използваме
Вашата лична информация.
3. ПРИНЦИПИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин.
Обработваме лични данни за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие
с действащото законодателство.
Предприемаме необходимите мерки, за да осигурим сигурността на личните данни,
които обработваме.
•
•
•
•
•

Обработваме лични данни в съответствие с действащото законодателство.
Съобщаваме на контрагентите какви лични данни събираме, както и защо и как
го правим.
Обработваме лични данни само за законни цели. Обработката на лични данни
няма да надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме
задължени да ги съхраним в съответствие с приложимото законодателство.
Зачитаме правата, които контрагентите имат по силата на законодателството за
защита на личните данни, в това число правото на достъп до лични данни, правото
на коригиране на лични данни и др.
Въвеждаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим
личните данни на нашите котрагенти от случайно или незаконно унищожаване,
или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение,
както и от други незаконни форми на обработване.

4. С КАКВА ИНФОРМАЦИЯ РАЗПОЛАГАМЕ ЗА ВАС?
Лични данни, или лична информация, означава всяка информация за физическо лице,
чрез която това лице е или може да бъде идентифицирано.
Съществуват специални категории по-чувствителни лични данни, които изискват и повисоко ниво на защита.
Ние ще съберем, съхраняваме и използваме следните категории лични данни за Вас:
•
Име, ЕГН/ЛНЧ, адрес, телефонен номер и имейл адрес
•
Дата на раждане, месторождение
•
Данни от документ за самоличност (номер и дата на издаване на лична
карта/паспорт)
•
Информация за банкови сметки
•
Информация относно текущо финансово състояние
•
Информация за трудовия стаж и професионалната ви компетентност
•
Информация за участие в сдружения
•
Информация за образувани или висящи досъдебни производства
•
Информация за произход на средствата
•
Месторабота
Също така е възможно да обработваме и следните специални категории, по-чувствителни
данни за Вас:
•
•

Информация за присъди и нарушеня
Информация за Вашето здравословно състояние

5. КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
„Пазари Изток“ ЕАД събира лични данни за контрагентите си по различни начини. В
повечето случаи получаваме информация директно от контрагентите при и по повод
сключването и изпълнението на договорите с тях, кат понякога данните са предоставяни
на „Пазари Изток“ ЕАД от трети лица или се получават от други източници.
6. KАК ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Ние ще използваме Вашите лични данни, само когато това е позволено от
законодателството. Най-често, ние ще използваме Вашите лични данни на следните
основания:
•
за изпълнение на нашия договор с Вас.
•
за спазване на законово задължение.
•
когато това е необходимо за нашите легитимни интереси (или тези на трети лица),
например при необходимост от търсене на съдебна защита срещу противоправни
действия от Ваша страна.
Също така е възможно да използваме Вашите лични данни и в ситуациите, изброени подолу, но очакваме те да се случват рядко:
•

Когато обработването е в обществен интерес.

7. СИТУАЦИИ, В КОИТО ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Ние ще използваме категориите лични данни, изброени по-горе основно, за да изпълним
договорните си задължения към Вас и да спазим законовите си задължения. В някои
случаи е възможно да използваме личните Ви данни за нашите легитимни интереси или
тези на трети лица, но само ако Вашите интереси или основни права нямат преимущество
пред тези интереси.
8. АКО НЕ НИ ПРЕДОСТАВИТЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО НИЕ ИЗИСКВАМЕ
Непредоставянето на поисканата от Вас лична информация може да ни попречи да
слючим/изпълним договора си с Вас или да спазим законово изискване.
9. ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ПРИСЪДИ И НАРУШЕНИЯ
Ние можем да използваме информация, свързана с присъди и нарушения, само в
случаите, в които законът го позволява. Обичайно това ще бъде в случаите, когато тази
обработка е необходима, за да изпълним наши законови задължения.
10. СПОДЕЛЯНЕ НА ДАННИТЕ
Възможно е да споделяме Ваши лични данни с трети лица.
Лица, обработващи личи данни от името на „Пазари Изток“ ЕАД:
•
пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори,
допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на
самоличността при връчването им;
•
лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани
за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството;
•
органи, институции и лица, на които сме длъжни да предостави лични данни по
силата на действащото законодателство;
•
доставчици на електронни удостоверителни услуги, когато документсе подписва
с електронен подпис;
•
банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас.
Лица, обработващи лични данни от свое име:
•
компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да
изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например –
съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на
потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на
националната сигурност и обществен ред.
Ние изискваме от всички трети лица да уважават сигурността на данните и да спазват
законодателството по защита на данните. Ние ще споделяме Вашите лични данни с трети
лица, когато това се изисква по закон, когато е необходимо за администрирането на
взаимоотношенията ни или когато имаме друг легитимен интерес за това.

11. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ
Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба
или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В
допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и
трети лица, за които е налице необходимост да получат тази информация.
12. КОЛКО ДЪЛГО ВРЕМЕ ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?
По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с
договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди
изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на
всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за
съхраняване на данните, като задължения по Закона за счетоводството за съхранение и
обработка на счетоводни данни, изтичане на определените в Закона за задълженията и
договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за
предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания,
предвидени в действащото законодателство (5 години).
Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако
те са необходими за висящо съдебно и/или административно производство.
За да определим подходящия период на съхранение, ние вземаме в предвид
количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за
вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за
които ги обработваме или дали бихме могли да постигнем тези цели с други средства,
както и приложимите законови изисквания.
13. ВАШИТЕ ПРАВА, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ
Право на информация:
Вие имате право да поискате:
•
информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за
целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите
получатели, на които данните се разкриват;
•
съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се
обработват, както и всяка налична информация за техния източник.
Право на корекция:
В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по
всяко време, да поискате:
•
да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на
които не отговаря на изискванията на закона;
•
да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко
заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е
невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
Право на възражение:
По всяко време имате право да:
•
възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово
основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното
физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

Право на ограничаване на обработването:
Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:
•
оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва 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), но Вие имате нужда от
тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
•
сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали
основанията на администратора са законни.
Право на преносимост на данни:
•
това право е ограничено до случаите, когато данните са ни предоставени от Вас за
целите на договор и Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим
съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице.
Право на жалба:
В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се
свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред
Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба
и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.
Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При
обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това
сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С
решението си ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация,
но винаги мотивираме отговора си.
Актуалност и промени на политиката
С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото
законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящото Известие за поверителност
и защита на личните данни до контрагенти. Приканваме Ви редовно да преглеждате
текущия вариант на това известие, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се
грижим за защитата на личните данни, които събираме.
25.05.2018г.

