ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ПАРТНЬОРИ НА
„ХМЦ” АД И ТЕХНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
Настоящият документ представлява известие за поверителност по смисъла на Общия регламент
относно защитата на данните (ОРЗД). Той е изготвен от „ХМЦ” АД специално за нашите партньори и
техните служители.
По-долу ще намерите информация:







относно администратора, отговорен за обработването на личните данни;
относно категориите обработвани лични данни;
относно условията, при които се обработват личните данни;
относно целите и правните основания за обработването;
относно срокове за съхранение и прилаганите мерки за сигурност на данните;
както и в кои случаи и по какъв ред споделяме вашите данни с трети лица.

КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ?
Отговорност за обработването на посочените по-долу категории лични данни носи “ХМЦ” АД, ЕИК:
203877597, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, п.к. 4004, район – Южен, бул.
„Ал. Стамболийски“ №9А, представлявано от изпълнителния директор Иво Кирилов Василев. В
случай, че желаете да получите повече информация какви данни сме събрали за вас, да получите
копие от документите, съдържащи ваши лични данни или да упражните някое от правата си съгласно
ОРЗД, както и ако подозирате, че данните ви се използват по нерегламентиран начин, може да се
обърнете към Иванка Шикова - юрискосул, тел. 0885662999, e-mail: v.shikova@hmcbg.com
ЗАЩО СЪБИРАМЕ ВАШИ ДАННИ?
В контекста на търговските си отношения „ХМЦ“ АД обработва, т.е. събира, съхранява, подрежда,
структурира и използва - лични данни на служителите на своите контрахенти. Това обработване е
свързано със съхраняването на договори и други документи, подписани от „ХМЦ“ АД и от лицата,
представляващи контрахентите на „ХМЦ“ АД, осигуряване на достъп на служителите на нашите
контрахенти и други.

Основната причина да събираме лични данни е за да реализираме търговската си дейност, например
при изготвянето на списък на упълномощени лица по даден договор, на приемо-предавателни
протоколи (да установим времето на доставка) и други документи, свързани с търговските ни
договори, както и да защитим интересите си при евентуален правен спор относно изпълнението на
даден договор.
КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?
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Обработваните Ваши категории лични данни включват имена и други идентификационни данни,
включително подпис, както и данни за контакт (имейл, адрес, телефон).
НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?
„ХМЦ“ АД обработва лични данни само при валидно правно основание. Правно основание за
обработване на Вашите данни е предвидено за „ХМЦ“ АД от специални закони, например Закона за
счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за мерките срещу изпирането
на пари. Обработването на данни е необходимо и за защита на правата и интереси на „ХМЦ“ АД като
страна по договора, например за удостоверяване изпълнението на задължения по договора и/или
организацията на защитата на „ХМЦ“ АД при евентуален правен спор, свързан с договора.
КАКВИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ ПРЕДПРИЕМАМЕ?
Опазването и сигурността на вас и вашите данни са важни за нас. За да предотвратим осъществяването
на загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп, прилагаме всички разумни мерки и средства за
защита, включително ограничаване на достъпа до помещенията на „ХМЦ“ АД, осъществяване на
видеонаблюдение и резервни копия от данните на сървърите на „ХМЦ“ АД. Въпреки това, при
съмнение за нарушение, Ви молим незабавно да се свържете с нас чрез посочените данни за контакт.
ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?
„ХМЦ“ АД съхранява личните данни, съдържащи се в договорите с нашите контрахенти и свързаните с
тях документи за срок, не по-дълъг от необходимото и/или дължимото съгласно изискванията на
приложимото право. По-специално данните в договорите се съхраняват за петгодишен срок, считано
от сключването на съответния договор, освен ако повелителните норми на закона не изискват от
„ХМЦ“ АД да пази данните за търговските си партньори и техните служители за по-дълъг срок (напр.
за категориите документи, които се съхраняват съгласно Закона за счетоводството, ЗМИП и/или ДОПК).
КАКВИ ПРАВА ПРИТЕЖАВАТЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ?
ОРЗД предвижда редица възможности за защита на лицата във връзка със събирането и
обработването на данни, и по-специално:





право на достъп и информация относно обработването на вашите данни;
право на възражение срещу извършваното видеонаблюдение;
право на коригиране на неточни данни;
право да поискате „да бъдете забравен“ когато обработването повече не е необходимо или
поначало е незаконно.
 право да подадете жалба до надзорен орган (вижте повече по-долу).
ПО КАКЪВ НАЧИН СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА?
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С оглед предоставяне на услугите ни, осигуряване на сигурността и получаване на актуална
информация може да предоставим Вашите данни на трети страни, както и на следните лица за
посочените по-долу цели:

o
o
o

компетентни данъчни и други държавни органи при проверка;
с наши партньори (напр. счетоводители или юристи при съдебен спор);
при сливане или вливане данните ви могат да бъдат споделени с новия/ите собственик/ици, за
което ще бъдете уведомени. При всички случаи вашите данни няма да бъдат споделяни с трети
лица, установени извън територията на ЕИП (ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), освен ако
същото не е позволено изрично от местното законодателство и са налице адекватни мерки за
защита.

КАК МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С КОМПЕТЕНТИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН?
Независимо от посоченото по-горе, при оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за
защита на личните данни (КЗЛД):
 лично, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 с писмо, на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 по факс – 029153525;
 на имейла на КЗЛД - kzld@cpdp.bg;
 чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://www.cpdp.bg/.
С оглед изискванията на законодателството горната информация може да бъде променяна от „ХМЦ“
АД. За въпроси и актуална информация относно обработването на вашите данни може да се обърнете
към нас чрез посочените данни за контакт.

С подписа си по-долу декларирам, че прочетох
от мен данни са точни и актуални:

Известието за поверителност, а предоставените

______________________________

/……...………………………………/

3

WWW.HMCBG.COM

