Информация предоставяна на субектите на данни,
съгласно чл.13 от Регламент 2016/679 (GDPR), GDPR), ),
при събиране на лични данни във връзка със сключване на договор с „Даткес“ ООД
Уважаеми клиенти,
„Датекс“ ООД е Администратор на личните данни на физически лица и на представителите на
юридическите лица, с които сключва договор. С оглед задължението си по чл.13 от Общия
регламент за защита на данните (GDPR),  Ви предоставяме следната информация: GDPR),  Ви предоставяме следната информация: ), Ви предоставяме следната информация:
I. Данни за Администратора
II. Категории
данни,
„Датекс“ ООД

обработвани

от

III. Цели на обработката

IV. Правно основание за обработването
V. Получатели на данните

VI. Срок за съхранение на данните:
VII. Задължително ли е предоставянето на
данните?

VIII. Автоматизирано вземане на решения

"Датекс" ООД, ЕИК 000713391, гр. София 1592,
р-н Искър, ул. "Датекс" 4 (GDPR),  Ви предоставяме следната информация: Датекс), e-mail:
bbogdanov@datecs.bg
Ако сте представител на юридическо лице, с
което „Датекс“ ООД сключва договор, ще
получим и обработваме Вашите три имена.
В случай че сте физическо лице, субект на
Булстат – контрагент на „Датекс“ ООД, ще
получим и обработваме Вашите три имена,
ЕГН и адрес.
Сключването и изпълнението на договор
между Администратора и субекта на данните,
издаване на данъчни фактури и изпълнение на
законовите задължения на администратора,
произтичащи от данъчното и счетоводното
законодателство.
Чл. 6, пар. 1, б. „б“ от ОРЗД (GDPR),  Ви предоставяме следната информация:  GDPR),  Ви предоставяме следната информация: ), Закон за
счетоводството, Закон за ДДС и др.
Получатели на данните Ви могат да бъдат
държавни органи или длъжностни лица, когато
това е предвидено в нормативен акт, както и
Обработващи лични данни – договорни
партньори на Администратора, предоставили
достатъчни гаранции за
прилагането на
подходящи технически и организационни
мерки, така че обработването да протича в
съответствие с приложимото законодателство.
Този срок може да е до 11 години и се
определя въз основа на чл. 12 от Закона за
счетоводството.
Предоставянето на данните Ви е необходимо с
оглед
сключването
на
договор
с
Администратора. Без да разполагаме с тези
Ваши данни, за нас би било невъзможно да
встъпим
като
страна
в
договорно
правоотношение с Вас или с представляваното
от Вас дружество.
Въз основа на вашите данни не се извършва
автоматизирано
вземане
на
решения,
включително профилиране.
„Профилиране“ означава всяка форма на
автоматизирано обработване на лични данни,
изразяващо се в използването на лични данни
за оценяване на определени лични аспекти,
свързани с физическо лице, и по-конкретно
за анализиране или прогнозиране на аспекти,
отнасящи се
до
изпълнението на

професионалните задължения на
това
физическо лице, неговото икономическо
състояние, здраве, лични предпочитания,
интереси,
надеждност,
поведение,
местоположение или движение;
IX.

Вашите права като субекти на данните:

1. Право на достъп:
Имате право да получите от „Датекс“ ООД потвърждение дали обработва ваши лични данни и
ако това е така, да получите достъп до данните и следната информация – целите на
обработването, съответните категории лични данни, получатели и категории получатели, пред
които ще бъдат или са разкрити личните данни (GDPR),  Ви предоставяме следната информация: по-специално в трети държави или
международни организации), срокът за който ще се съхраняват данните Ви, (GDPR),  Ви предоставяме следната информация: а ако не е възможно
този срок да бъде изначално определен – начина за определяне на критериите за срока),
правото Ви да изискате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на
обработването, както и да възразите срещу обработването, правото Ви на жалба до надзорен
орган, както и информация за източника, от който са получени личните Ви данни, в случай че
това не сте самите Вие. Имате право, още, да получите информация от „Датекс“ ООД дали въз
основа на вашите данни се извършва автоматизирано вземане на решения, включително
профилиране и в този случай – да изискате съществена информация относно прилаганата
логика, както и значението и предвидени последствия от това обработване.
2. Право на коригиране:
Имате право да изискате от „Датекс“ ООД да коригира без излишно забавяне личните Ви данни,
когато има неточности в тях. Като се имат предвид целите на обработването, имате право да
изискате попълване на непълните лични данни, включително чрез декларация от Ваша страна.
3. Право на изтриване (GDPR), право да бъдеш забравен):
Имате право да изискате от „Датекс“ ООД изтриване на личните Ви данни, без ненужно
забавяне, стига да е налице поне едно от следните условия:
- Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани
по друг начин;
- Обработването се е основавало само на Вашето съгласие, без да е налице друго законово
основание за това и Вие сте оттеглили това съгласие;
- В случай че сте възразили срещу обработването, на основание чл. 21 от Регламента и няма
законови основания които да имат преимущество. (GDPR),  Ви предоставяме следната информация: Законови основния, които имат преимущество
са могат да са налице, например, в случаите когато не сте изпълнили свое договорно
задължение към Администратора и той има право да предяви правата си по съдебен ред, за
което са му необходими личните Ви данни)
- Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
- Личните данни трябва да бъдат изтрити на правно основание – законово задължение за
„Датекс“ ООД;
- Личните данни са били събрани с цел предлагането на услуги на информационното общество;
4. Право на ограничаване на обработването:
Имате право да изискате от „Датекс“ ООД ограничаване на обработването, стига да е налице
поне едно от следните условия:
- Оспорили сте точността на личните данни. В този случай може да искате ограничаване на
обработването, за срок, който позволява на „Датекс“ ООД да провери точността на личните
данни;
- Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а
изисквате вместо това ограничаване на използването им;
- „Датекс“ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги
изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
- Възразили сте срещу обработването съгласно в очакване на проверка дали законните
основания на администратора имат преимущество пред Вашите интереси, като субект на
данните.
5. Право на преносимост на данните.
Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на „Датекс“
ООД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да

прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от „Датекс“ ООД, стига да
са налице следните две условия, едновременно:
a) обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и
б)обработването се извършва по автоматизиран начин.
Когато упражнявате това право, може да изисквате пряко прехвърляне на данните Ви от
Администратора към друг администратор, когато това е технически осъществимо.
6. Право на възражение.
Имате право, по всяко време и на основания, свързани с конкретната Ви ситуация, да
възразите срещу обработване на личните Ви данни, което се основава на член 6, параграф 1,
буква д) или буква е) от Регламента, включително профилиране, основаващо се на посочените
разпоредби. Това са случаите на обработване основаващо се на необходимост за изпълнение
на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия,
предоставени на администратора или когато обработването е необходимо за целите на
легитимните интереси на администратора или на трета страна.
В този случай Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не
докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат
предимство пред Вашите интереси, права и свободи, като субект на данни, или за
установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
7. Право да не бъдете обект на автоматизирано взимане на индивидуални решения,
включително профилиране.
Имате право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано
обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по
подобен начин Ви засяга в значителна степен.
Това право не се прилага, ако решението:
a)е необходимо за сключването или изпълнението на договор между Вас и Администратора;
б)е разрешено от приложимо законодателство, в което се предвиждат също подходящи мерки
за защита на правата и свободите, и легитимните Ви интереси, като субект на данните;
или
в) се основава на Вашето изричното съгласие.
8. Право на оттегляне на съгласието.
В случай че личните Ви данни се обработват от „Датекс“ ООД само въз основа на Вашето
съгласие и без друго законово основание, Вие можете да оттеглите това съгласие по всяко
време. Оттеглянето на съгласието е безплатно и за да го реализирате е достатъчно да
информирате в писмен (GDPR),  Ви предоставяме следната информация: включително електронен) вид, „Датекс“ ООД.
9. Право на жалба до надзорен орган.
Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (GDPR),  Ви предоставяме следната информация: КЗЛД), която е
надзорен орган по защита на личните данни в Република България, ако считате, че
обработването на Ваши лични данни, нарушава приложимото законодателство.
КЗЛД ще Ви информира за напредъка в разглеждането на жалбата и за резултата от нея,
включително за възможността за съдебна защита.
! Данни за контакт с КЗЛД:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
GPS координати: N 42.668839 E 23.377495
Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518
Приемна - работно време 9:00 - 17:30 ч.
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg
! Упражняването на правата Ви, описани по-горе се осъществява безплатно. Единствено в
случай, че исканията са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята
повторяемост, „Датекс“ ООД си запазва правото, предоставено му от Регламента:
- да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за
предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите
действия, или
- да откаже да предприеме действия по искането.

Последна актуализация: 25.05.2018 г.

