
Известие за поверителност и защита на личните 

данни до посетителите на пазарните площадки  
 

 

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  

„Пазари Изток“ ЕАД зачита неприкосвеността на личния живот на посетителите на 

пазарните площадки, стопанисвани и управлявани от дружеството и гарантира в 

максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод 

посещението им.  

 

Това известие описва как събираме и използваме личната Ви информация. Всички 

дейности, описани тук, са в съответствие с Общия регламент за защита на данните 

(Регламент 2016/679) (ОРЗД).  

 

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 посетителите 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 посетителите 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 посетители от случайно или незаконно унищожаване, 

или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, 

както и от други незаконни форми на обработване.  

 

 

mailto:office@pazariiztok.com


 

4. С КАКВА ИНФОРМАЦИЯ РАЗПОЛАГАМЕ ЗА ВАС? ЗА КАКВИ ЦЕЛИ Я 

ИЗОЛЗВАМЕ? 

На основание чл. 19 от Наредба за пазарите на територията на Столична община, приета  

с Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001 г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 

по Протокол № 83 от 13.07.2006 г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008 г., 

Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г., Решение № 322 по Протокол № 54 от 

31.05.2018г. „Пазари Изток“ ЕАД, в качеството си на организатор на стопанисваните от 

него пазари, следва да им осигури ред и охрана, респ. да осъществява видеонаблюдение 

на територията им с цел защита и сигурност на гражданите, предотвратяване и 

разкриване на нарушения на обществения ред и престъпления, защита на имуществото 

на администратора, като обработва: 

 

Картина (Видеозапис) на посетителите, изготвена с оборудване за видеонаблюдение, 

което заснема и записва получените данни заедно с часа, датата и мястото. 

 

5. КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ? 

Посетителите на пазарните площадки ги предоставят доброволно при влизането им на 

територията на пазарните площадки. На видни места на пазарните площадки са 

поставени предупредителни табели, че същите се намират под постоянно 

видеонаблюдение, като същите съдържат идентифицираща Администратора 

информация – фирма, ЕИК и телефон за връзка. 

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 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 по-

долу, но очакваме те да се случват рядко:  

 

• Когато обработването е в обществен интерес. 

7. СПОДЕЛЯНЕ НА ДАННИТЕ  

Възможно е да споделяме Ваши лични данни с трети лица. 

 

Лица, обработващи личи данни от името на „Пазари Изток“ ЕАД: 

 

• лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани 

за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството; 

• изпълнител по договор за организиране и осъществяване на охрана чрез система 

за отдалечено видеонаблюдение, притежаващ лиценз за извършване на частна 

охранителна дейност съгласно Закона за частната охранителна дейност. 

 

 



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, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред 

и други. 

 

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.  

8. 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.  

9. КОЛКО ДЪЛГО ВРЕМЕ ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ? 

Видеозаписите при посещение на пазарна площадка, стопанисвана от „Пазари Изток“ 

ЕАД, изготвени с оборудване за видеонаблюдение, се съхраняват за срок от 30 дни от 

създаване на записа. 

 

Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако 

те са необходими за висящо съдебно, досъдебно и/или административно производство. 

 

10. ВАШИТЕ ПРАВА, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ  

Право на достъп: 

Имате право на получите копие на съхраняваните от нас видеозаписи, съдържащи Ваши 

лични данни, както и информация за обработването им. Имайте предвид, че правото Ви 

на достъп не е аболютно, доколкото то се ограничава от правата и свободите на другите. 

Затова, ако при видеонаблюдението са били заснети едновременно с Вас и други лица, 

техните образи ще бъдат заличени или маскирани. Освен това, молим при отправено 

искане за достъп да уточните пазара, както и за кой времеви отрязък следва да се извърши 

проверката.  

 

Право на коригиране: 

Имате право да поискате от нас коригирането на Ваши лични данни, които са неточни и 

попълването на Ваши лични данни, които са непълни. 

 

Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“): 

Имате право да изисквате Вашите лични данни да бъдат изтрити, само в някой от 

следните случаи: 

- Същите не са нужни повече за целите, за които се обработват; 

- Възразили сте за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им; 

- Обработването на данни е признато за незаконно; 

- Националното или европейското законодателство изискват това. 

Право да ограничите обработването на Вашите лични данни, в някой от следните случаи: 

- Установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване на 

обработката на данните Ви, вместо същите да бъдат изтрити; 



- Желаете личните Ви данни да се съхраняват, въпреки че „пазари изток“ЕАД не се 

нуждае повече от тях за целите на обработката, тъй като ще ги използвате за 

установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; 

- При отправено от Вас възражение срещу обработката на личните Ви данни за 

срока на проверката на основателността му 

 

Право да възразите: 

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 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 посетителите на пазарните площадки. Приканваме Ви 

редовно да преглеждате текущия вариант на това известие, за да бъдете постоянно 

информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме. 

 

 

25.05.2018г. 


