УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
В процеса на своята дейност „Витез Проспект” АД („дружеството”) взаимодейства с
различни субекти - физически и юридически лица. Физическите лице действат лично за
себе си, а юридическите лице - чрез своите представляващи, служители или трети лица,
които имат правото да ги представляват и/или обвързват със своите действия и
волеизявления. Това уведомление обяснява как дружеството обработва лична
информация, която идентифицира или чрез която може да се идентифицират физически
лица („Лични данни“), действащи лично за себе си или като представляващи или
действащи от името на юридически лица, с които „Витез Проспект” АД има
отношения.
1. Кой обработва Личните данни?
„Витез Проспект” АД, ЕИК 831643461, със седалище и адрес на управление в гр.София,
ул. Тинтява №15-17, www.vitezprospect.eu , имейл за контакт – office@vitezprospect.eu
Дружеството обработва Личните данни като Администратор на лични данни. „Витез
Проспект” АД определя целите и средствата за обработване на Личните данни.
2. Кои са лицата, чиито Лични данни обработваме?
За сключване и изпълнение на сделки – най-често двустранни договори, дружеството
обработва Лични данни за поне едно от следните лица:
1. Законен представител на Контрагента;
2. Представител по пълномощно на Контрагента;
3. Лице за контакт с Контрагента, изрично посочено като такова в Договора или от
Контрагента; и/или
4. Служител на Контрагента, чиито служебни задължения са свързани или необходими
за изпълнението на Договора.
5. Контрагент – физическо лице.
3. Какви Лични данни обработваме?
Във връзка със сключен договор, дружеството обработва следните групи Лични данни:
• Идентификационни данни (имена, ЕГН, позиция);
• Данни за контакт (адрес, телефонен номер, e-mail);
Според качеството на физическото лице и неговоите ангажименти по договора, „Витез
Проспект” АД обработва различна част от посочените Лични данни. За целите на
сключване на правнообвързващи договори, дружеството идентифицира Контрагентите
– физически лица или представляващия юридическото лице (н.пр. законен
представител, вписан в търговкия регистър), за да се гарантира, че договорът е валиден
и обвързващ субекта. Законните представители или други служители на Контрагента
може да са и лица за контакт и „Витез Проспект” АД трябва да съхранява техните
данни, за да може да влезе в контакт с Контрагента.
Някои от гореописаните групи Лични данни дружеството събира лично от физическото
лице или получава от Контрагента, докато други – „Витез Проспект” АД събира
независимо, от публично достъпните регистри и източници на информация.
4. За какви цели обработваме Личните данни?
„Витез Проспект” АД обработва Личните данни във връзка с възникването, развитието
и надлежното уреждане на договорните отношения. Конкретните цели, за които
обработваме
Лични данни, включват:
1. Установяване надлежното представително на Контрагента по договора;
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2. Сключване на валиден и обвързващ страните договор;
3. Надлежно изпълнение на договора;
4. Поддържане на връзка с Контрагента и изпращане на валидни съобщения по
Договора;
5. Реализиране и защита правата и интересите по Договора;
6. Поддържане на активни търговски отношения с Контрагента.
5. На какво правно основание обработваме Личните данни?
„Витез Проспект” АД обработва Лични данни на поне едно от следните правни
основания:
• Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на дружеството във
връзка с Договора. За да има дружеството легитимен интерес от обработването, е
необходимо интересите или основните права и свободи на Физическото лице да нямат
преимущество пред интересите на „Витез Проспект” АД. В противен случай
дружеството не обработва Лични данни на това правно основание.
• Обработването е необходимо за спазването на законови задължения, които се
прилагат спрямо дружеството. Например за издаването на фактура, законодателството
изисква посочването на определени лични данни на представляващите страните по
Договора.
• Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Физическото лице
е или представлява страната. Такъв ще бъде например случаят, когато „Витез
Проспект” АД обработва данни на законен представител или пълномощник, за да
определи дали това Лице може законосъобразно да поема ангажименти от името на
Контрагента.
Легитимни интереси на „Витез Проспект” АД, заради които дружеството трябва да
обработва Лични данни, основно са: (i) сключване на валиден и обвързващ Договор; (ii)
реализиране на интересите и защита на правата на „Витез Проспект” АД по Договора.
6. Как съхраняваме и обработваме Личните данни?
Дружеството съхранява Личните данни за Физическото лице в електронна форма и на
хартия. Данните се обработват в защитена среда. „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ” АД поддържа
бази данни с Личните данни в различни софтуерни приложения, които ползва за
управление на работните процеси.
Достъп до Личните данни, които обработва „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ” АД, имат само тези
служители на „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ” АД, които имат нужда от такъв достъп за
постигане на гореописаните цели или за които законът изисква това. Тези лица
включват ограничен брой служители с административни, счетоводни и правни
функции.
Обработването на Лични данни може да включва събиране, записване, организиране,
структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране,
употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който
данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или
унищожаване. „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ” АД разполага и поддържа режим за защита на
Личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на Личните данни.
7. За какъв срок съхраняваме Личните данни?
„ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ” АД съхранява Личните данни до изпълнение на целите, за които
се обработват, в законоустановените срокове. Данните не се заличават при висящи
отношения, преди изтичане на давностни/преклузивни срокове или при наличие на
неудовлетворени претенции.
8. Възможно ли е разкриване на Личните данни?
www.vitezprospect.eu
office@vitezprospect.eu
+359 889 622 922

„ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ“ АД
ул. „Тинтява“ №15-17
гр. София, 1113

Личните данни могат да бъдат разкрити от „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ” АД, при условие че
това е позволено или вменено от закона.
Лични данни могат да бъдат разкрити и за да се защитят жизненоважни интереси на
Физическото лице, легитимни интереси на „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ” АД (освен ако пред
тези интереси на „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ” АД следва да се предпочетат правата и
свободите или интересите на Физическото лице, като субект на Личните данни) или
когато, по преценка на „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ” АД, това е необходимо, за да може
„ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ” АД да спази приложимото право или да изпълни своите
задължения по закон или да отговори на искания или въпроси от компетентни
разследващи, контролни и надзорни органи.
9. Защитени ли са Личните данни?
„ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ” АД осигурява и поддържа подходящи технически и
организационни мерки за защита на Личните данни срещу неправомерен достъп или
незаконосъобразно използване на Личните данни и/или срещу тяхното инцидентно
загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки
имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на Личните данни.
„ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ” АД прави преоценка на мерките регулярно с цел постигане на
постоянна сигурност на Личните данни.
10. Какви са права на физическите лица във връзка със защитата на Личните
данни?
При условията на закона, физическите лица имат следните права във връзка със
защитата на своите Лични данни:
(1) право на информация;
(2) право на достъп;
(3) право на коригиране;
(4) право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
(5) право на ограничаване на обработването;
(6) право на преносимост на данните;
(7) право на възражение
(8) право да не са субект на решение, основано само на „автоматизирано” обработване;
(9) право на жалба.
Повече информация за съдържанието на тези права дава Приложение No 1 (Права на
Физическото лице).
Физическото лице може да пристъпи към упражняване на правата лично или чрез
пълномощник като подадете писмено заявление до Администратора, в централния
офис (на адреса на управление) или по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор.
11. Имате въпроси?
За всякакви въпроси относно това уведомление Физическото лице може да се обърне
към администратора на следния електронен адрес: office@vitezprospect.eu
12. Какво става в случай на промяна?
В случай на съществена промяна в начина, по който „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ” АД
обработва Личните данни и/или във видовете Лични данни, които обработва, и/или в
който и да е друг аспект на предмета на това уведомление, „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ” АД
ще публукува уведомление за това на фирмения уеф-сайт www.vitezprospect.eu.
13. Приложения, издаване и екземпляри
Това уведомление включва Приложение No 1 „Права на Физическото лице”, които са
неразделна част от него. Настоящото уведомление се прави от „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ”
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АД до всички заинтересовани физически лица, съгласно Общия регламент относно
защитата на данните и Закона за защита на личните данни.
ПРИЛОЖЕНИЕ No 1: ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ
Право на информация

Физическото лице има право да получи потвърждение от „ВИТЕЗ
ПРОСПЕКТ” АД дали личните му данни се обработват от „ВИТЕЗ
ПРОСПЕКТ” АД, с каква цел се извършва това, какви категории
лични данни се обработват.
Право на достъп
Физическто лице има право да получи безплатно копие от данните
(с изключение на случаи на прекомерни и повтарящи се
запитвания), освен ако е предвидено друго в приложимите правила
за защита на личните данни, както и правото на Физическото лице
да му бъде предоставено описание на основните характеристики,
свързани с обработването на личните му данни. При прекомерни и
повтарящи се запитвания, достъпът се осигурява след заплащане на
такса на Администратора.
Право на коригиране: Физическото лице има право да коригира или да поиска от „ВИТЕЗ
ПРОСПЕКТ” АД да коригира, без ненужно забавяне, неточни,
непълни или остарели лични данни, коитo се отнасят до него.
Право на изтриване
Физическото лице има право да поиска от „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ”
(право
„да
бъдеш АД изтриване на свързаните с него Лични данни без ненужно
забравен“):
забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долу
основания: (право „да бъдеш забравен“):
(i) Личните данни повече не са необходими за целите, за които са
били събрани или обработвани по друг начин;
(ii) Физическото лице възрази срещу обработването, както е
посочено по-долу;
(iii) Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
(iv) Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на
правно задължение по правото на ЕС, правото на държава членка
или правото на друга държава.
„ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ” АД може да откаже да изтрие Личните
данни, ако обработването им е необходимо за:
(i) упражняване на правото на свобода на изразяването и правото
на информация;
(ii) спазване на правно задължение, което изисква обработването,
или за изпълнението на задача от обществен интерес; и/или
(iii) по причини от обществен интерес в областта на общественото
здраве, за целите на научни или исторически изследвания, или за
статистически цели; и/или
(iv) установяването, упражняването или защитата на правни
претенции.
Право
на Физическото лице има право да изисква от „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ”
ограничаване
на АД да ограничи обработването на личните му данни в следните
обработването:
случаи:
(i) Когато оспорва точността на личните данни, както са
предоставени от Физическото лице и обработвани от „ВИТЕЗ
ПРОСПЕКТ” АД
(ограничението е за определен срок, който позволява на „ВИТЕЗ
ПРОСПЕКТ” АД да провери точността на Личните данни);
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(ii) Когато обработването е неправомерно, но Физическото лице не
желае Личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това
ограничаване на използването им;
(iii) Когато „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ” АД не се нуждае повече от
личните данни за целите на обработването, но Физическото лице ги
изисква за установяване, упражняване или защита на правни
претенции;
(iv) Когато Физическото лице е възразило срещу обработването и
очаква „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ” АД да провери дали законните
основания на „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ” АД за обработването на
Личните данни имат преимущество пред интересите на
Физическото лице.
Когато обработването на Лични данни е ограничено от „ВИТЕЗ
ПРОСПЕКТ” АД, „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ” АД ще информира за това
Физическото лице предварително, както и преди да бъде отменено
това ограничение на обработването.
Право на преносимост Това право включва следните възможности:
на данните:
(i) да се получат личните данни в структуриран, широко използван
и пригоден за машинно четене формат, за да бъдат прехвърлени на
друг администратор, или
(ii) да се получи пряко прехвърляне на личните данни на друг
администратор, ако това е технически осъществимо.
Предвид правното основание на което „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ” АД
обработва Личните данни, приложението на това право спрямо
Физическото лице е ограничено.
Право на възражение: По принцип Физическото лице има право по всяко време на
основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази
срещу обработването на Лични данни, отнасящи се до него.
Физическото лице може да упражни правото само по отношение на
обработването на неговите Лични данни, което се извършва от
„ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ” АД за целите на легитимните интереси на
„ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ” АД и/или на другите дружества от „ВИТЕЗ
ПРОСПЕКТ” АД групата.
В случай че възражението е основателно, „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ”
АД ще прекрати обработването на Личните данни относно
възразилото Физическото лице, освен ако „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ”
АД покаже, че съществуват убедителни законови основания за
обработването, които имат предимство пред интересите на
Физическото лице.
Право
на Физическото лице има право да не бъде обект на решение,
неавтоматизирано
основаващо се единствено на автоматизирано обработване,
обработване
включващо профилиране, което поражда правни последствия за
субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна
степен – т.е. лицето има право да поиска вземане на решението от
друго физическо лице, а не от специализиран софтуер, н.пр.
Право на жалба:
Физическото лице има право да подаде жалба относно
обработването на Личните му данни от „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ” АД
до Комисията за защита на личните данни, която е компетентният
административен орган, както и да потърси защита на нарушените
си права по общия гражданскоправен ред – пред съда.
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