ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Общият регламент за защита на данните (известен като ОРЗД) влезе в сила от 25 май 2018 г.
Този нов Регламент разширява обхвата на защита на личните данни и дава нови права на всяко
лице във връзка със събирането, съхранението, употребата и общото обработване на личните
данни на това лице.
Лични данни е каквато и да е информация, която идентифицира физическо лице – обитаващо
ЕС, които са показателни:












Име и презиме
Номер на лична карта и паспорт
Адрес
Дата на раждане
Стационарен/Мобилен телефон
Имейл адрес
Номер на банкова сметка (ΙΒΑΝ)
ДДС номер
Кредитоспособност (неизпълнение на финансови задължения, като например върнати
чекове, неизплатени менителници и бележки към изтичане на срока им, ипотеки и
пренотации и т.н.)
Каквато и да е друга информация по която физическо лице може да бъде
идентифицирано пряко или косвено.

„СИДМА България“ ЕАД („Дружеството“) би желало да ви информира, че обработването на
вашите лични данни, които са събрани в хода на неговата търговска дейност или възникват в
резултат от трудов договор с неговите служители, се осъществява съгласно Регламент на ЕС
2016/679 и условията на действащото законодателство на България за защита на личните
данни.

Кой обработва вашите лични данни
Обработването на вашите лични данни се осъществява съгласно условията на действащото
законодателство, от отговорните отдели в нашето дружество, служителите на което имат
задължения за конфиденциалност, чрез използването на лични данни само за целите на
нашите търговски сделки.
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Обработването е ограничено до необходимата степен и се извършва от нашето дружество,
както и от наши сътрудници трети лица и подизпълнители от наше име, за да се гарантира
успешното изпълнение на договорените цели. Личните данни не се продават на никого.
Личните данни се споделят с трети лица, които са от съществена важност за предоставянето на
заявените услуги и продукти и които подпомагат договореното сътрудничество между вас и
нашето дружество или с местните власти, като част от нашите правни задължения.

Защита на вашите лични данни
Намерението на нашето дружество е да гарантира съществуването на надлежни
предохранителни мерки за защита на вашите лични данни на какъвто и да е етап от или място
на тяхното обработване.
Нашето дружество, както и нашите подизпълнители и сътрудници, когато са използвани, се
задължава да предприема съответните организационни и технически мерки за да гарантира
защитата на вашите лични данни от неоторизиран достъп, употреба, предоставяне, загуба и
изменения.

Съхранение на лични данни
За да удовлетворим горепосочените цели за обработването на вашите данни, ние ще
поддържаме данните до момента, до който между нас съществува търговско сътрудничество.
Ние обаче можем да запазим тези лични данни за по-дълъг период, ако това се изисква по
закон или за пропорционалните легитимни интереси на нашето дружество, докато тези
интереси вече не са в сила.

Вашите права като субекти на данни
С настоящото ви информираме, че имате следните права:




Да бъдете информирани относно факта, че вашите лични данни се обработват и да
заявите предоставяне на копие от същите
Да подадете заявление за коригирането на данните
Да подадете заявление за заличаване на данните или да подадете заявление за
ограничение спрямо обработването на данните. Моля да вземете предвид, че това може
да попречи на сътрудничеството и/или предлагането на услуги съгласно специфичните
цели, за които се обработват данните.
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За информация, която е получена само с ваше съгласие, вие имате право да оттеглите
своето съгласие.

Моля да вземете предвид, че в конкретни случаи горепосочените права могат да подлежат на
определени изключения, условия или предпоставки. В този случай ние все пак трябва да
обработим вашите лични данни допълнително, ако това се изисква по закон или за съответните
законни интереси на дружеството, докато тези интереси вече не бъдат в сила.

В случай че считате, че ние не обработваме вашите лични данни съгласно закона или че не сме
адресирали в достатъчна степен вашите права, съгласно посоченото по-горе, вие имате право
да подадете обжалване пред Надзорния орган в държавата на местоживеене, държавата на
месторабота или до „СИДМА България“ ЕАД. Данните на надзорния орган за „СИДМА България“
ЕАД са следните:
Комисия за защита на личните данни | Интернет адрес: www.cpdp.bg| Имейл: kzld@cpdp.bg

Актуализации по декларацията
С цел постигане на нашите усилия за постоянно подобряване на защитата на вашите лични
данни, с цел ясна и недвусмислена информация от ваша страна относно тяхното обработване и
с цел спазване на европейските и националните закони, настоящата Декларация за
неприкосновеност на личните данни подлежи на изменения.
Свържете се с нас
За каквито и да е въпроси във връзка с обработването на вашите лични данни или за
упражняването на горепосочените права, моля не се колебайте да се свържете с нас на адрес:
privacy@sidma-bg.vionet.gr
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