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Политика по защита на личните данни 

„ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ” АД е пътностроително дружество, с изцяло частен капитал, със седалище и 
адрес на управление: гр. София 1113, ул. „Тинтява“ № 15-17, интернет страница: 
www.vitezprospect.eu, електронен адрес: office@vitezprospect.eu. Дружеството развива 
производствена, строителна и търговска дейност, които налагат обработката на личните данни на 
ограничен кръг лица – работници и служители, акционери, кандидати за работа, контрагенти и 
представители на контрагенти. Дружеството е администраторът на личните данни. 

Администаторът и Вашите лични данни:  

Защитата на личните данни на физическите лица се съблюдава строго от дружеството. То прилага 
необходимите технически и организационни средства за защитата им, част от които е и 
настоящата Политика по защита на личните данни, разработена в съответствие с действащото 
европейско и национално законодателство. 

Какво са „лични данни“ и „обработване на лични данни“? 

„Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано 
пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността – като например: име, 
идентификационен номер/ЕГН, данни за контакт - пощенски адрес, телефонен номер, e-mail адрес, 
онлайн идентификатор/IP адрес и др. Тези признаци може да са част от физическата, 
икономическата или социална идентичност на физическото лице. 

 „Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или 
набор от лични данни като 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. 

Защо обработваме личните данни? 

Обработването на лични данни на физически лица е необходимо за идентифицирането им по 
безспорен начин и нормално развитие на отношенията с тях, при спазване разпоредбите на 
трудовото, социалното, данъчното законодателство, както и на специалната нормативна уредба в 
сферата на пътното строителство, транспорта, добива и реализацията на инертни материали, 
концесиите и др. Дружеството обработва личните данни и с цел законосъобразно и 
правнообвързващо сключване и изпълнение на всякакви сделки, за защита на правата и 
интересите си, за уреждане на съдебни и извънсъдебни претенции. 

Принципи, от които се ръководим и които спазваме:  

Личните данни не се събират самоцелно и без ограничение. Администраторът стриктно спазва 
основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: 
законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, 
пропорционалност, отчетност, цялостност и поверителност. 
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Какви са правата на физическите лица? 

  При събирането и обработването на лични данни физическите лица има право на: 

 Информация относно обработваните лични данни и достъп до събраните за лицето лични 
данни; 

 Коригиране/попълване ако данните са неточни/непълни - по инициатива на физическото 
лице или по инициатива на администратора; 

 Изтриване на личните данни, при наличие на законови основания за това („право на 
забравяне”); 

 Ограничаване на обработването на лични данни от страна на дружеството, при наличие 
на законови основания за това; 

 Преносимост на личните данни между отделните администратори – това право позволява 
на физическото лице да получи данните си от дружеството и да ги прехвърли на друг 
администратор в подходящ за употреба формат; 

 Възражение спрямо обработването на личните данни, при наличие на законови основания 
за това; 

 Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на 
физическото лице са били нарушени. 

Можете да упражните Вашите права лично или чрез пълномощник като подадете писмено 
заявление до изпълнителните директори на дружеството, в централния офис (на адреса на 
управление) или по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор.  

Кога можем да разкрием Ваши лични данни? 

Администраторът прилага комплекс от мерки, за да защити личните данни от загуба, кражба и 
злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Възможно 
е при предвидени от закона обстоятелства личните данни да бъдат разкрити. Например, по искане 
на съда или на разследващи органи (органите на полицията, следствието, прокуратурата), а също 
и когато бъдат поискани от други държавни органи, когато е разрешено от закона. Възможно е, 
когато е необходимо или уместно, да бъдат предоставени лични данни за целите на националната 
сигурност или при възникнали проблеми от обществена значимост. 

За повече информация относно политиката по защита личните данни, сигнали, предложения и 
други въпроси можете да се свържете с нас на: 

 Телефон 0889 622922, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа; 
 интернет страница: www.vitezprospect.eu 
 електронен адрес: office@vitezprospect.eu 

 


