
  
  

Уведомление за поверително третиране на личните данни на работници и служители  

  

Настоящото Уведомление за поверително третиране на личните данни съдържа задължителната 

информация относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни на работниците 

и служителите на „СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД“ ООД, както и за правата на лицата във връзка със 

защитата на техните лични данни.  

  

Обща информация  

„СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД“ ООД осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение 

на такива данни (General Data Protection Regulation) и другите европейски и български нормативни 

актове в областта на защитата на личните данни. Като администратор на лични данни „СЛАТИНА 

БУЛГАРПЛОД“ ООД спазва 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.  

В качеството си на Ваш работодател, следва да поддържаме и обработваме информация относно 

всеки свой работник и служител, във връзка със съществуващото с него трудово правоотношение, 

както и с оглед ефективно управление на нашата професионална дейност. Информацията, с която 

разполагаме, ще бъде използвана единствено с цел осъществяване на нашата дейност в 

съответствие с изискванията на закона.  

Ние ще съхраняваме и използваме тази информация, за да можем да осъществяваме нормалната 

си служебна дейност. Също така и за да можем да реализираме съответните правоотношения с 

Вас по начин, който е ефективен, законосъобразен и подходящ, във всяка от изброените фази –

когато работите за нашата фирма, когато прекратявате трудовото си правоотношение с нас, както 

и след неговото прекратяване.   

Посочените фази налагат използването на информация, която да ни позволи да изпълним 

задълженията си по действащи трудови договори, да се съобразим с действащи изисквания на 

законови разпоредби и да можем да се защитим юридически в случай, че възникнат съдебни 

процедури или други процедури от подобно естество.  

  

Обхват на личните данни. На основания изпълнение на законово задължение, 

договор и съгласие  

По-голямата част от информацията, с която разполагаме, ни се предоставя от Вас лично. 

Възможно е част от информацията да бъде създадена в процеса на работата и да произлиза от 

други източници (напр. след преминаване на курсове за повишаване на квалификацията и др.). 

Информацията, която съхраняваме, включва: Ваши документи за кандидатстване за работа, 

Вашия трудов договор и приложенията и/или измененията към него, кореспонденция, отнасяща 

се до Вас – вътрешна (напр. свързана с промяна на длъжност, заплата и др.) или външна (напр. 

когато се предоставят удостоверения пред трети лица), информация, необходима за изплащане 

на трудовото Ви възнаграждение, данни за контакт, информация във връзка с ползване на 

отпуски по реда на Кодекса на труда (вкл. болнични), информация, свързана с кариерното Ви 

развитие в нашата фирма (вкл. обучения, атестации и др.), допълнително материално 

стимулиране, информация за наложени дисциплинарни наказания.   

  

При необходимост е възможно да съхраняваме информация, свързана с Вашето здраве. Тя може 

да бъде използвана с цел изпълнение на наши задължения, свързани с прилагане на мерки за 



  
безопасни и здравословни условия на труд, както и с цел изпълнение на задължения, 

произтичащи от социалното, здравното, пенсионното законодателство, законодателството за 

хората с увреждания и застраховането (напр. заплащане на осигуровки, болнични, наемане на  

хора с увреждания и т.н.).   

  

Ако и когато ние обработваме данни, въз основа на Ваше съгласие, Вие винаги имате право да го 

оттеглите във всеки един момент. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на 

обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне  

  

Легитимен интерес  

В административната сграда и в складовите бази на „СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД“ ООД се осъществява 

видеонаблюдение с цел сигурност, охрана и контрол на достъпа, за защита на имуществото, 

сградите, активите и персонала на „СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД“ ООД, както и на всички посетители 

и клиенти на територията на „СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД“ ООД. Няма камери на места като такива 

за отдих, санитарни и тоалетни помещения и др. Позиционирането на камерите е такова, че да 

осигури минимално наблюдение в зони, които нямат отношение за посочените цели. Не се 

извършва видеонаблюдение извън територията на „СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД“ ООД. Системата за 

видеонаблюдение не се използва с никакви други цели, освен за целите на трудовата дисциплина, 

за защита на имуществото на работодателя и осигуряване на безопасни условия на труд, за 

разследването на инциденти като кражби или непозволен достъп. Записите се съхраняват за срок 

до 1 месец, след което се унищожават.  

  

На кого предоставяме Вашите лични данни  

Като правило ние не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаи, които са изрично 

посочени тук.   

Информация за Вас може да бъде предоставена на трети лица, ако по закон сме задължени да го 

направим или ако трябва да изпълним наше договорно задължение,  например във връзка с 

изплащане на заплата, внасяне на социални или здравни осигуровки, осигуряване на 

необходимите здравословни и безопасни условия на труд, сключване на застраховки, Ваше 

участие в обучения и др.). Най-често на основание предвидено в закон задължение предоставяме 

необходимите лични данни на наши служители на държавни органи.  

  

Срок, за който ще се съхраняват Вашите лични данни  

Ние няма да съхраняваме Вашите лични данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане 

на целите, за които ги обработваме. При определяне на подходящия период за съхранение, 

вземаме под внимание количеството и естеството на личните данни, целите, поради които ги 

обработваме, както и дали можем да постигнем тези цели с други средства. Съобразяваме се и 

със съответните законови изисквания за съхранение на определени категории данни, за да 

изпълним задълженията си, произтичащи от нормативен акт или от договор, както и за да 

защитим законовите си права в случай на предявяване на иск. По закон трудовите договори и 

ведомостите за заплати се съхраняват 50 години.  

При отпадане на необходимостта от съхранението им, ние ще изтрием или унищожим по сигурен 

начин и без излишно забавяне личните Ви данни.  

  

Права, с които разполагате, във връзка с предоставените от Вас лични данни Във 

връзка с личните данни, които сте ни предоставили, Вие имате право да изискате от нас:  

1. Достъп до личните Ви данни.  

2. Коригиране или изтриване на Ваши лични данни.  

3. Ограничаване на обработването им.  

4. Право на възражение срещу обработването на Вашите данни.  

5. Преносимост на данните (при автоматизирано обработване и само в случаите на договор 

и съгласие).   



  
За да упражните някое от изброените по-горе Ваши права, моля, изпратете искане до 

администратора „СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД“ ООД на адрес за кореспонденция: гр. София, 1574, бул. 

„Проф. Цветан Лазаров”  

№ 13, e-mail: office@slatina-bulgarplod.com  

   

Автоматизирано вземане на решения  

 Ние не използваме автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.  

  

Мерки за осигуряване на защита на Вашите лични данни  

 „СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД“ ООД следва строги правила за сигурност при съхранение на личните 

Ви данни, а също и за да ги предпазим от нерегламентиран достъп, случайна загуба, 

унищожаване или увреждане. Нашата фирма прилага организационни, физически, 

информационно-технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и 

защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.   

  

Правото на жалба до надзорен орган  

Вие имате право на жалба до надзорен орган. Надзорен орган в Република България е Комисията 

за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2, тел.: +359 2 915 

3 518, kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg  

  

  

  

http://www.cpdp.bg/
http://www.cpdp.bg/

