
Уведомление за поверително третиране на личните данни на наематели и 

клиенти Кои сме ние?

Тържище "СЛАТИНА-БУЛГАРПЛОД" ООД се развива и специализира в отдаване на
площи под наем - складове, офиси и терени за търговия с пресни и преработени
плодове и зеленчуци, птици,  месо,  риба и други основни хранителни стоки и при
осъществяване  на  дейността  си  е  и  администратор на лични данни съгласно
изискванията на действащото българско законодателство.

Към кого е адресирана тази информация?

В  изпълнение  на  нашите  задължения  като  администратор  на  лични  данни  ние
предоставяме  настоящата информация на нашите наематели, както и клиенти,
доставчици и гости, доколкото при  работата  си  с  тях  събираме  лични  данни  за
физически лица.

Защо "СЛАТИНА-БУЛГАРПЛОД" ООД събира и съхранява лични данни?

За да предоставим на клиентите си ползването на търговските площи на тържището,
както  и  да  осигурим влизането, престоя и другите съпътстващи и допълнителни
услуги за функционирането на  тържището е необходимо да съберем определени
лични данни. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е
необходима за тази цел и не е с цел навлизане в личното пространство.

Какви лични данни събираме и обработваме?

Ние обработваме идентификационни данни от изпратени от клиенти искания за 
сключване на договори съобразно извършваната от нас дейност. Не изискваме 
събирането на специална
категория лични данни, но съзнаваме възможността да ни бъдат предоставени 
такива и следва да ги третираме като такива.

В административната сграда и в складовата база на „СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД“ ООД се 
осъществява видеонаблюдение с цел сигурност, охрана и контрол на достъпа, за 
защита на имуществото,
сградите, активите, както и на всички посетители и клиенти на територията на 
„СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД“ ООД.

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации
или лица?

"СЛАТИНА-БУЛГАРПЛОД" ООД си запазва правото да предаде лични данни относно
клиентите  си  на  свои  поддоставчици  на  услуги,  които  са  сключили  договор  с
Дружеството.  Тези  договорни  партньори  прилагат  и  спазват  законодателството  в
областта на личните данни.

Всички трети страни,  които може да получат личните данни,  са задължени да ги
пазят по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас
задължения.  Когато  вече  не  се  нуждаят  от  данните,  за  да  изпълнят  тези
задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване, в
съответствие с процедурите, изградени от „СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД“ ООД.

Получатели на личните данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които
ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхраняваме и пазим личните данни, които събираме?

„СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД“ ООД ще обработва (събира, съхранява и използва)
предоставената от вас  информация по начин, съвместим с изискванията на Общия
регламент относно защитата на данните.  Ще  се  стремим  да  поддържаме
информацията точна и актуална. Няма да съхраняваме



информацията  за  вас  по-дълго  от  разумно  необходимото  за  изпълнение  на
конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения
за пазене на документи и информация в определени минимални срокове. За клиенти,
които имат сключен договор със „СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД“ ООД, законовото изискване
за  съхранение  на  данните  е  минимум 6 години от прекратяване на договора.
Записите от осъществяваното видеонаблюдение се съхраняват за срок до 1 месец,
след което се унищожават.

„СЛАТИНА  БУЛГАРПЛОД“  ООД  ще  предприеме  всички  предвидими  технически  и
организационни мерки, за да осигури защита на вашите данни от нерегламентиран
достъп.

На какво основание обработваме Вашите данни?

При предприемането по искане клиент на стъпки за сключване на договор с нас ние
обработваме  предоставените  от  него  лични  данни  на  физически  лица,  като  тези
данни са необходими и при изпълнение на задълженията на „СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД“
ООД  по  сключения  договор  с  клиента,  както и за спазване изискванията на
законодателството. Данните от видеонаблюдение обработваме  на  основание  наш
легитимен интерес.

Какви са ми правата по отношение на личните ми данни?

Във връзка с Вашите лични данни имате следните права:
• Право на достъп до личните данни, свързани с вас – можете да поискате по-

подробна  информация  за  това  как  използваме  данните  Ви  и  копие  от
информацията за Вас, която съхраняваме;

• Правото да поискате коригиране на непълни или неточни лични данни,
свързани с вас;

• Право  да  поискате  ограничаване  на  обработването  на  личните  данни,
свързани  с  вас  –  в  случаите,  когато  има  жалба,  която  е  в  процес  на
разглеждане;

• Правото да поискате заличаване на личните данни свързани с вас („правото да
бъдеш забравен“);

• Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда,  в
случай  че  са  нарушени правата  ви oт незаконосъобразно обработване на
личните ви данни (надзорният орган по защита на личните данни в България е
Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Проф. Цветан Лазаров“
№ 2, гр. София, п. код 1592).

Информация относно администратора на лични данни
• Администратор на лични данни: „СЛАТИНА БУЛГАРПЛОД“ ООД
• ЕИК: 202898414
• Седалище и адрес на управление: бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 13
• Адрес за кореспонденция: бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 13
• E-mail: office@slatina-bulgarplod.com
• Телефон за контакт: 02 /978 80 86, факс: 02 / 979 06 00
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