ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Във връзка с прилагането на Регламент 2016/679 на Европейския парламент относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни (GDPR), „ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД
приема и прилага актуализирана политика за защита на Вашите лични данни, които сте ни
предоставили. Те ще бъдат обработвани за целите и съгласно условията, подробно описани в
нашата Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви
Наименование
ЕИК/БУЛСТАТ
Седалище и адрес на управление
Адрес за кореспонденция
Телефон
E-mail
Уебсайт
Регистрация на администратор на лични
данни в КЗЛД

„ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД
000632345
гр. София, район Красна поляна,
бул. „Ал. Стамболийски“ № 205
гр. София, район Красна поляна,
бул. „Ал. Стамболийски“ № 205
359 2 822 34 60
headoffice@chimcomplect-eng.bg
www.chimcomplect-eng.bg
157347

По всички въпроси, свързани с обработката на лични данни може да се обръщате към
Длъжностното лице по защита на данните в Дружеството на следните координати:
E-mail: dpo@chimcomplect-eng.bg и тел.: 359 2 822 55 92.

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни
Наименование
Седалище и адрес на управление
Адрес за кореспонденция
Телефон
Интернет страница

Комисия за защита на личните данни
гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
02 915 3 518
www.cpdp.bg

„ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД (наричано по-долу за краткост "Администратор" или
"Дружеството") осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните
данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент от 27 април 2016 година относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни. Настоящата информация има за цел да Ви информира за
всички аспекти на обработката на личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във
връзка с тази обработка. „ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД води два регистъра на лични

данни – Регистър „Персонал” с данните на своите служители и Регистър „Клиенти” с данните
на своите клиенти.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни
Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1,
Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното:
• Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
• За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;
• Изрично получено съгласие от Вас ;
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични
данни
Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на
законови задължения на Дружеството изпълнение на нормативните изисквания на Кодекса на
труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за счетоводството, Закона за държавния архив,
Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.и др.;

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на
сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни Администраторът може да обработва и
съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:
• подбор на персонал, участие в тръжни процедури и др.
Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество
Чл. 3. (1) Дружеството обработва предоставените от Вас лични данни само за изпълнение за
законовите си или договорни ангажименти, и реализиране на легитимния си интерес, стриктно
спазвайки изискванията на Регламента за защита на личните данни 2016 / 679.
(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
• разкриват расов или етнически произход;
• разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални
организации;
• генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за
сексуалния живот и сексуалната ориентация.

(3) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 4. Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок, не по-дълъг от
съществуването на договорен ангажимент по между Ви, освен ако има законово задължение да
ги съхранява за по-дълъг срок или за целите на легитимния си интерес.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни








Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Право на достъп
Право на коригиране или попълване
Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Право на ограничаване
Право на преносимост
Право на възражение

Тук само сме маркирали Вашите права при събирането, обработването и съхранението
на личните Ви данни, защото те и тяхната реализация в Дружеството са предмет на Раздела
Права на лицата по защита на личните данни (Privacy notice).
Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 5. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни,
което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно
забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат
предприети.
(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:
• е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на
данните, засегнати от нарушението на сигурността;
• е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск
за правата Ви;
• уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Други разпоредби
Чл. 6. Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.
Чл. 7. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото
законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията
за защита на личните данни, на посочените по-горе нейни координати.
Чл. 8. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез
принтиране, попълване и предаване на съответното Приложение в отдел „Човешки ресурси”.

Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква
форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

Уведомление за промени
Чл. 9. Всички промени на нашата Политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани
в изявлението за поверителност, на главната страница и на други места, каквито сметнем за
подходящи.
Тази политика е последно осъвременена на 25.05.2018 година.

