Политика за защита на личните данни
1.

ВЪВЕДЕНИЕ

Тази политика има за цел да потвърди задължението на "Етропал" АД, ЕИК: 832082699, със
седалище и адрес на управление: гр.Етрополе, ул. ,,Мико Лаков’’ №4 (“Дружеството”) за
опазването на обработваните от него лични данни и гарантиране на правата на субектите,
съгласно изискванията на Общ регламент за защита на данните (“Регламента”).
Според Регламента всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или
физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице,
което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко
или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни
за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични
за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата,
културната или социална идентичност на това физическо лице, се определя като ЛИЧНИ
ДАННИ.
Тази политика определя процедурите, които трябва да се следват при обработването на
лични данни. Процедурите и принципите, изложени тук, трябва да бъдат спазвани по всяко
време от Дружеството, нейните служители, изпълнители или други страни, които работят от
нейно име.
Дружеството обработва лични данни на свои клиенти и контрагенти във връзка със
сключването на договори. Дружеството, в качеството си на предприятие от обществен
интерес по смисъла на Закона за независимия финансов одит, обработва лични данни на
членове на Одитния си комитет – идентификационни данни и данни относно професионална
квалификация, които се изискват по закон; в качеството си на емитент на финансови
инструменти по смисъла на Регламент 596/2014г. (ЕС) обработва лични данни на лица на
ръководни позиции и тясно свързани с тях лица по смисъла на посочения Регламент като
идентификационни и контактни данни, чиято обработка е нормативно регламентирана.

2. ПРИНЦИПИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Тази политика има за цел да гарантира спазването на Регламента. Той определя следните
принципи, които трябва да спазват всички страни, обработващи лични данни. Всички лични
данни трябва:
2.1. да се обработват законно, справедливо и по прозрачен начин по отношение на субекта
на данните;
2.2. да бъдат събирани за конкретни, изрични и законни цели и да не се обработват по начин,
който е несъвместим с тези цели; по-нататъшната обработка за архивиране за цели от
обществен интерес, научни или исторически научноизследователски цели или статистически
цели не се считат за несъвместими с първоначалните цели;

2.3. да бъдат адекватни, уместни и ограничени до това, което е необходимо във връзка с
целите, за които се обработват;
2.4. да бъдат точни и, когато е необходимо, актуализирани; трябва да се предприемат всички
разумни стъпки, за да се гарантира, че личните данни, които са неточни, като се имат предвид
целите, за които се обработват, се изтриват или отстраняват незабавно;
2.5. да бъдат съхранявани във форма, която позволява идентифицирането на субектите на
данни не по-дълго от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;
личните данни могат да бъдат съхранявани за по-дълги периоди, доколкото личните данни
ще бъдат обработвани единствено с цел архивиране за обществени интереси, научни или
исторически научноизследователски цели или статистически цели, при условие че са
изпълнени съответните технически и организационни мерки, изисквани от Регламента, с цел
защитата на правата и свободите на субекта на данните;
2.6. да бъдат обработвани по начин, който гарантира подходяща сигурност на личните данни,
включително защита срещу неразрешена или незаконна обработка и срещу случайна загуба,
унищожаване или повреда, като се използват подходящи технически и/или организационни
мерки.

3. ЗАКОННА, СПРАВЕДЛИВА И ПРОЗРАЧНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Регламентът цели да гарантира, че личните данни се обработват законосъобразно,
справедливо и прозрачно, без това да накърнява правата на субекта на данните. В
Регламента се посочва, че обработването на лични данни е законосъобразно, ако се прилага
поне едно от следните условия:
3.1. субектът на данните е дал съгласие за обработването на личните му данни за една или
повече конкретни цели;
3.2. обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който лицето, за което се
отнасят данните, е страна или за да предприеме стъпки по искане на субекта на данните
преди сключването на договор;
3.3. обработването е необходимо за спазване на правно задължение, на което се подчинява
администраторът;
3.4. обработването е необходимо за защита на жизненоважните интереси на субекта на
данните или на друго физическо лице;
3.5. обработването е необходима за изпълнение на задача, изпълнявана в обществен
интерес или при упражняване на публична власт на контролиращия орган;
3.6. обработването е необходимо за целите на легитимните интереси, преследвани от
администратора или от трета страна, освен когато тези интереси са пренебрегнати от
основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни,
по-специално когато обект на данните е дете.

4. ОБРАБОТВАНЕ ЗА КОНКРЕТНИ, ИЗРИЧНИ И ЗАКОННИ ЦЕЛИ
4.1 Дружеството събира и обработва личните данни, получени директно от субектите на
данни (например данни за контакт, използвани, когато обектът на данни комуникира с нас) и
данни, получени от трети страни (например Служби по трудова медицина, Органи на
държавната власт).
4.2 Субектите на данни ще бъдат информирани за целите, за които обработваме личните им
данни в момента, в който те се събират директно от тях или колкото е възможно по-скоро (не
повече от един календарен месец) след събирането, в случай че данните са получени от
трета страна.

5. АДЕКВАТНА, ПОДХОДЯЩА И ОГРАНИЧЕНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Дружеството ще събира и обработва лични данни само за и в степента, необходима за
конкретната (ите) цел (и), за които е информирала субектите на данни, както е посочено в
Част 4, по-горе.

6. ТОЧНОСТ НА ДАННИТЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДАННИ ДО ДАТА
Дружеството гарантира, че всички събрани и обработени лични данни се поддържат точни и
актуални. Точността на данните се проверява в момента, в който се събират и след това на
планирани интервали. Когато се установят неточни или неактуални данни, незабавно се
предприемат всички разумни стъпки, за да се изменят или заличат тези данни, според случая.

7. НАВРЕМЕННА ОБРАБОТКА
Дружеството няма да съхранява лични данни за по-дълго от необходимото във връзка с
целите, за които тези данни първоначално са били събрани и обработени. Когато данните
вече не се изискват, всички разумни стъпки ще бъдат предприети, за да бъдат изтрити без
забавяне.

8. ЗАЩИТА ПРИ ОБРАБОТКАТА
Дружеството гарантира, че всички събрани и обработвани лични данни са защитени от
неразрешена или незаконна обработка и от случайна загуба, унищожаване или повреда чрез
предприетите от него технически и организационни мерки за защита.

9. КАКВИ ПРАВА ИМАТ СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ И КАК МОГАТ ДА ГИ УПРАЖНЯТ?
9.1. Субектът на личните данни при поискване има право да получи цялата необходима
информация, отнасяща се до обработването на предоставените от неговите лични данни.

9.2. Субектът на личните данни има право да изиска от Дружеството достъп до, коригиране
или заличаване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, при
наличие на предпоставките за това.
9.3. Субектът на личните данни има право да направи възражение срещу обработването и
да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни и до компетентния съд при
незаконосъобразно обработване на данните.
9.4. Субектът на личните данни има право да оттегли съгласието си за обработка на личните
му данни по всяко време, когато данните са предоставени на основание съгласие, без това
да се отразява на законосъобразността на обработката преди оттеглянето.
9.5. Субектът на личните данни има право да бъде информиран за последствията от
непредоставянето на съгласие за обработка на личните му данни.
9.6. Субектът на личните данни има право да бъде информиран за целите и сроковете на
обработването на личните му данни, както и дали Дружеството има намерение да обработва
данните за цел, различна от тези, за които са събрани, както и при промяна на целите на
обработка.
9.7. Субектът на личните данни има право да бъде информиран за корекция в
индивидуализиращите белези на Дружеството. Информирането се осъществява чрез
официалния уебсайт на дружеството и чрез вписването им в Търговския регистър или в друг
публичен регистър.
9.8. Субектът на личните данни има право да получава копие от събраните му лични данни.
9.9. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е
предоставил на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно
четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без
възпрепятстване от администратора.
9.10. Субектът на личните данни има право данните му да не бъдат обект на решение,
основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, както
и правото да бъде информиран за съществуването на автоматизирано вземане на решения,
включително профилиране. Субектът на личните данни има право и на съществена
информация за използваната логика, значението и последствията от такова обработване на
данните – поне в случаите, когато автоматизираното вземане на решения има правни
последици за субекта на личните данни или по подобен начин го засяга в значителна степен.
Всички искания за предоставяне на информацията за обработка на данните му, копие от
обработваните му данни, за заличаване на лични данни, за преносимост на лични данни,
коригиране и оттегляне на съгласие, се оформят в писмен вид, подписват се от субекта на
данни и се предават за обработка на Дружеството на електронен адрес: office@etropal.eu или
на адреса на управление на Дружеството.
Дружеството отговаря мотивирано на исканията на субектите, като ги изпълнява, ако са
налице основания за това, или постановява мотивиран отказ, при наличие на основания за
това, като указва и правото на субектите на възражение до КЗЛД и до компетентния съд.

Исканията ще се считат прекомерни поради своята повтаряемост, ако се отнасят до статични
данни, които не подлежат на промяна в рамките на периода от време между исканията, както
и ако са динамични данни, подлежащи на промяна, но по отношение на тези данни постъпват
повече от две искания в рамките на четири месеца.

10.

БИСКВИТКИ

На интернет страницата ни: https://www.etropal.eu/ се използват ,,бисквитки’’ (cookies).
Законът постановява, че можем да съхраняваме „бисквитки“ на Вашето устройство, ако
такива са абсолютно необходими за работата на горепосочения сайт.
„Бисквитката“ представлява много малък файл, съдържащ данни, който се съхранява в уеб
браузъра на вашия компютър при посещаване на конкретни уеб страници. Сама по себе си,
„бисквитката” не съдържа и не събира информация освен когато е прочетена от сървър през
уеб браузър; тя може да дава информация с цел постигане на по-удобна услуга за
потребителя, например чрез идентифициране на грешки. Ние не поддържаме „бисквитките”
за период по-дълъг от необходимото.
Как да контролирате „бисквитките“?
Вие можете да контролирате и/или да изтривате ,,бисквитките“, в зависимост от Вашето
желание – за по-подробна информация, вж. https://aboutcookies.org/. Вие можете да изтриете
всички ,,бисквитки“, които вече са инсталирани на Вашия компютър, както и да настроите
повечето браузъри така, че да предотвратите разполагането им във Вашия компютър. В
случай, че направите това, може да е необходимо да правите промени в настройките на някои
предпочитания всеки път, когато посещавате сайта, а някои от услугите и функциите е
възможно да не работят.
Как да деактивирате бисквитките?
Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките” може до доведе до нарушения във
функционалността на сайта. Ако не желаете да приемате бисквитки, можете да ги
деактивирате от настройките на използвания от Вас браузър.
Следните линкове могат да Ви помогнат как да ги деактивирате: Chrome, Mozilla Firefox,
Internet Explorer, Safari и iOS.

11. ОСНОВАНИЕ, ЦЕЛ И СРОК НА ОБРАБОТКАТА
11.1. Основанието за обработка на личните данни е договорно – необходимо е предоставяне
на данните ви, ако желаете да сключите договор с Дружеството.
11.2. Част от данните на клиентите и контрагентите се обработват и на основание законово
задължение на Дружество, като например данните от счетоводните документи.
11.3. Личните данни на клиентите на Дружеството се обработват за следните цели:

11.3.1. за целите на архивирането, съгласно приложимото законодателство и в срок, който е
изрично нормативно посочен;
11.3.2. за целите на изпълнението на задълженията и упражняването на права по сключен
договор;
11.3.3. за целите на счетоводното отчитане на получени суми по сключен договор;
11.3.4. за целите на съдебно и извънсъдебно събиране на дължими суми, в това число, но не
само, за подготовка и завеждане на искови, заповедни, обезпечителни и други производства
пред съдилищата, за целите на изпълнителни производства, за целите на сключване на
съдебни и извънсъдебни спогодби.
11.3.5. Критериите, използвани за определяне на периодите на запазване на вашите лични
данни включват продължителността на текущото ни взаимоотношение и предоставяне на
нашите услуги за вас, нашите правни задължения или правно положение (напр. по отношение
на съдебни спорове и/или регулаторни разследвания).

