
 

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ПУБЛИЧНА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ  

Следва политиката за публична неприкосновеност на БРЕНТАГ. Всички звена и филиали на 
БРЕНТАГ трябва да публикуват тази политика на интернет страниците си и да спазват 
изискванията, изложени в този раздел. 

Запитвания за изключения и неспазването на този раздел трябва да се съобщават на СЗД, който 
ще ги документира.  

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ 

БРЕНТАГ е въвело набор задължителни корпоративни принципи за защита на личните данни, 
независимо дали Вашите лични данни се събират, съхраняват или обработват,  и в съответствие с 
местожителството Ви с цел гарантиране на Вашата неприкосновеност съгласно регулациите, 
одобрени от органите по защита на личните данни в страните, в които БРЕНТАГ развива дейност. 

Тази Политика представлява глобалният стандарт за неприкосновеността на БРЕНТАГ за всичките 
му филиали, но някои филиали или активи на БРЕНТАГ може да се ръководят от отделни политики 
за неприкосновеност. Приложимата политика трябва да е достъпна чрез линк на интернет 
страницата или посочена в условията на услугата.  

ЛИЧНИ ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ БРЕНТАГ  
БРЕНТАГ използва следните лични данни съгласно целите, описани по-долу: 
 

- Вашето име и информация за контакт;  
- Информация за връзка; 
- Данни за проверка; 
- Данни за интернет профила; 
- Интернет активност/използване на профила; 
- Информация за покупки;  
- Методи на плащане и история;  
- Информация за устройствата, които използвате; 
- Информация за използването на услугата;  
- Поддържаща информация; 
- Бисквитки; 
- Информация за разширения на профили в социални медии; 
- Дата на раждане;  
- Информация за Вашата кредитна карта; 
- Предпочитания при регистрация; 
- Финансова и кредитна история; 
- Информация за местоположения и GPS данни.  

 



 

 

 

БРЕНТАГ не събира данни от и за деца на възраст под 18 години1. В случай че данните са 
предоставени или събрани по грешка, БРЕНТАГ ще ги изтрие възможно най-бързо. Ако смятате, че 
БРЕНТАГ има информация от или за дете на възраст под 16 години, моля свържете се с нас  
БРЕНТАГ България  

 

 

КАК БРЕНТАГ ИЗПОЛЗВА ЛИЧНИ ДАННИ  
 
БРЕНТАГ използва събраната информация, за да осигури надеждна, ефикасна и персонализирана 
услуга. Това са някои от основните цели и начините, по които БРЕНТАГ ги постига: 
 

• Да управлява услугата — БРЕНТАГ използва събраната информация, за да Ви предостави 
нашите услуги и функционалности, да ги измери и подобри, и да ви осигури поддръжка. 
БРЕНТАГ използва информацията, за да предотврати възможни незаконни действия и да 
наложи нашите условия. Освен това БРЕНТАГ използва богато разнообразие от 
технологични системи за разкриване и справяне с неправомерни действия, и преглед на 
съдържание за предотвратяване на злоупотреби като спам. Тези усилия могат да доведат 
до временно или постоянно прекъсване или прекратяване на функции за някои 
потребители. 

• Да се свърже с Вас — БРЕНТАГ може периодично да се свързва с Вас със съобщения, 
отнасящи се до услугата. Можете да се откажете от тези съобщения, освен когато става 
въпрос за важни актуализации. 

• Да Ви предоставя персонализирани реклами — БРЕНТАГ не споделя Вашата информация с 
рекламодатели без Вашето съгласие. БРЕНТАГ позволява на рекламодателите да избират 
характеристиките на потребителите, които ще виждат техните реклами, а БРЕНТАГ може 
да използва атрибутите, които не водят до идентифициране на лицата, които е събрало за 
подбор на подходящата публика за тези реклами. Когато кликнете или взаимодействате 
по друг начин с реклама, е възможно рекламодателят да постави бисквитка на вашия 
браузър и вашите атрибути да отговарят на критериите на избрания рекламодател. 

БРЕНТАГ ще използва личните данни, които събира от Вас, за първичната цел по събирането им и 
за вторични цели, свързани с първичната цел по събиране и основателно очаквани от Вас, или за 
които сте дали съгласието си.  

БРЕНТАГ не събира съзнателно данни от и за деца на възраст под 16 години. Ако БРЕНТАГ разбере, 
че е събирало лични данни от дете на възраст под 16 год БРЕНТАГ ще изтрие тази информация 
възможно най-бързо. Ако смятате, че  БРЕНТАГ има информация от  и за дете на възраст под 16 
години, свържете се с нас dpo@brenntag.bg 

КОЛКО ДЪЛГО БРЕНТАГ ИЗПОЛЗВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  

                                           

1 Всяка страна има известна свобода да променя ограничението за възрастта; БРЕНТАГ трябва да отчете минималната възрастова граница на 

съответната страна. 



 

 

 

 
С цел максимална защита, БРЕНТАГ изтрива Вашите лични данни след изтичане на срока за 
използването им. 

КОЙ ДРУГ МОЖЕ ДА ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, АДМИНИСТРИРАНИ ОТ БРЕНТАГ  
 
БРЕНТАГ може да сподели събраната информация с трети страни за допълнителна обработка, за 
да осигури надеждна, ефикасна и персонализирана услуга. Следва информация за начините, по 
които БРЕНТАГ го прави: 
 

• За предоставяне на услугата: БРЕНТАГ може да сподели Вашите лични данни със свои 
представители, изпълнители или партньори във връзка с услугите, които тези физически 
или юридически лица извършват за или с БРЕНТАГ. Тези  представители, изпълнители или 
партньори са ограничени да не използват тези данни по начин, който не е свързан с 
предоставянето на услуги за БРЕНТАГ или с тяхното сътрудничество с БРЕНТАГ (например 
някои от нашите продукти се разработват и пласират посредством общи споразумения с 
други компании). БРЕНТАГ може например да предостави Вашата информация на 
представители, изпълнители или партньори с цел помещаване на нашите бази данни, 
обработка на данни или изпращане по поща на информация, която сте поискали. 

• За извършване на плащане: Когато извършвате операции с други лица или правите 
плащания на интернет страницата на БРЕНТАГ, БРЕНТАГ ще споделя информацията за 
операцията с необходимите за извършването на операцията трети страни. БРЕНТАГ ще 
изисква от тези трети страни да уважават Вашата неприкосновеност и да вземат 
подходящите мерки за защитата на Вашата информация. 

• За отговор на правни искания и за предотвратяване на щети: БРЕНТАГ си запазва правото 
да споделя Вашата информация, за да отговори на надлежно упълномощени правни 
искания на държавни органи или когато това се изисква от закона. 

• Всяко лице или организация, които упълномощите да получат информация от БРЕНТАГ.  
 
БРЕНТАГ няма никога да продава Вашите лични данни на трети страни, като търговци, без Вашето 
съгласие. БРЕНТАГ не предоставя лични данни на сайтове за търсене на хора, публични 
директории или бели страници. Ако  БРЕНТАГ бъде засегнато от фалит, сливане, придобиване, 
преструктуриране или продажба на активи, Вашата информация може да бъде продадена или 
прехвърлена като част от тази операция и тази Политика ще се прилага относно прехвърлената на 
новата организация лична информация. 
 

ИЗПРАЩАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТВЪД ОКЕАНА:  
 
БРЕНТАГ може да разкрие лични данни на лице на получатели отвъд океана след получаването на 
съгласието на лицето  (в някои случаи това съгласие е по подразбиране); или по друг начин в 
съответствие с действащото законодателство в областта на неприкосновеността.  
БРЕНТАГ може също да съхранява лични данни в „облак”, което означава, че те се помещават на 
сървъри извън ЕС. 
Когато БРЕНТАГ трябва да прехвърли Вашите лични данни, то ще го прави приемуществено в 
страни от Европейската икономическа общност (ЕИО) и на или от страни, които предоставят 
адекватна защита съгласно потвърждение на Европейската комисия. Можете да намерите повече 
информация в „Решенията на Комисията относно адекватността на защитата на личните данни в 



 

 

 

трети страни”2 на Европейската комисия. В други случаи БРЕНТАГ ще вземе мерки съгласно 
закона. 
В други случаи прехвърлянето ще се прави преимуществено в съответствие с изискванията на 
приложимите регулации със съответните предпазни мерки и при условие че са приложими 
законните права и ефективните правни корективни мерки на субектите на данните посредством 
обвързващи корпоративни правила. Накрая, ако тези варианти не са възможни, данните ще се 
прехвърлят съгласно разпоредбите на чл. 49 ОРЗЛД. 
 

СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ 
 
БРЕНТАГ ще използва и/или разкрива специални категории лични данни само за целите, за които 
са предоставени или след получаването на съгласие, или когато използването или разкриването 
на чувствителната информация се разрешава от закона. 
 

УПРАВЛЕНИЕ И СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  
 
БРЕНТАГ е въвело основни контролни мерки и е предприело допълнителни стъпки за защитата на 
съхраняваните лични данни от злоупотреба, намеса и загуба, неупълномощен достъп, изменения 
или разкриване посредством различни цифрови и физически средства.  
 

СЪДЕЙСТВИЕ НА ВЛАСТИТЕ 
 
Събирането на лични данни от държавни институции и власти, както и разкриването на лични 
данни на същите, ще става само съгласно специални законови разпоредби. Във всеки случай тази 
Политика налага ограниченията, необходими за спазването на законовите изисквания на 
съответните нормативни актове.  

ВАШИТЕ ПРАВА НА СУБЕКТИ НА ДАННИ 
 
БРЕНТАГ ще спазва Вашите права на субекти на данни в съответствие с законовите си задължения 
и съгласно изключенията, определени в действащите закони и регулации. Тези права са:  
 

1. Правото Ви на достъп до Вашите лични данни; 
2. Правото Ви да коригирате, изменяте или актуализирате  Вашите лични данни; 
3. Правото Ви да бъдете забравени (право на изтриване); 
4. Правото Ви да получите лични данни в преносима форма; 
5. Правото Ви на ограничение на обработката съгласно регламента; 
6. Правото Ви да се противопоставите на обработката на лични данни, отнасящи се до вас 

съгласно регламента; и 
7. Правото Ви да не подлежите на решение, основаващо се единствено на автоматизирана 

обработка, включително определяне на профил. 
 

Относно следните данни не необходимо писмено искане до <Офиса за защита на данните на 
БРЕНТАГ в България >: 

                                           

2 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm 



 

 

 

1 Пълен адрес за кореспонденция;  
2 Телефон/и, на който/които можете да бъдете открити през деня;  
3 Имена на конкретни файлове или видове регистри, до които искате да получите достъп, 

които искате да актуализирате, преместите или получите; 
4 Конкретни данни от тези регистри; 
5 Начин на доставяне на данните до Вас.  

БРЕНТАГ ще разгледа искането Ви, за да определи дали да го удовлетвори само след като 
представите цялата информация, потвърждаваща Вашата самоличност, и след като удостовери, че 
Вие сте субектът на данните, за когото се изискват личните данни.  

Ще бъдете уведомени дали достъпът до исканите от Вас данни е предоставен или отказан и дали 
се прилагат някакви изключения.  

За да обжалвате, трябва да попълните формуляр за жалба или да напишете писмо до 
dpo@brenntag.bg / Лице по защита на личните данни – Михаела Маркова / Ситняково 48 ет.10  в 
рамките на 3 дни след получаване решението на БРЕНТАГ. Тази кореспонденция трябва да 
включва описание на обстоятелствата по Вашия случай, копие от решението на БРЕНТАГ и, ако има 
такова, копие от първоначалното ви искане за достъп до БРЕНТАГ. В зависимост от указанията на 
лицето по защита на лични дани може да се наложи заплащането на такса. 

БРЕНТАГ ще коригира грешните данни в рамките на 1 месец и ще Ви уведоми веднага щом 
исканата от Вас корекция е направена.  БРЕНТАГ ще уведомява организациите, на които Вашите 
лични данни са разкрити в рамките на  1 месец преди заявената корекция и ще ги информира за 
нея или за несъгласието Ви. 

Възможно е някои технически ограничения да попречат на изпълнението на Вашето искане или да 
изискат значителни ресурси. БРЕНТАГ си запазва правото да определи такса за тези искания. 

Можете да се свържете с лицето по защита на лични данни  на адресите, описани на страницата 
„Връзка с нас”.  

ПРАВОТО ВИ „ДА БЪДЕТЕ ЗАБРАВЕНИ”  
 
БРЕНТАГ удовлетворява правото Ви да бъдете забравени като не съхранява лични данни без 
Вашето съгласие за предварително определени и документирани цели, и изтрива личните данни, 
ако вече няма причина тези данни да бъдат събирани и съхранявани.  
Ако решите да премахнете личните си данни от нашата система преди да е изтекъл срокът на 
съхранение, посочен в раздел „Колко дълго БРЕНТАГ използва личните данни", ако сте 
регистрирали личните си данни при нас, можете да деактивирате профила си и след това да 
отправите искането си в писмен вид до Офиса на Брентаг България, включително: 

1 Пълен адрес за кореспонденция;  
2 Телефон/и, на който/които можете да бъдете открити през деня. 



 

 

 

БРЕНТАГ ще разгледа искането Ви, за да определи дали да го удовлетвори след като Вашата 
самоличност бъде потвърдена и след като удостовери, че Вие сте субектът на данните, и ще 
изтрие личните Ви данни в рамките на  1 месец. 

СИГУРНОСТ  
 
БРЕНТАГ изпълнява разумни физически, технически и административни контролни мерки за 
сигурност, за да защити Вашите лични данни от загуба, злоупотреба, неправомерен достъп, 
разкриване, изменение или унищожение. Вашите данни ще се съхраняват в сигурна работна 
среда, но БРЕНТАГ не може да гарантира сигурността на информацията в или при предаване по 
интернет, тъй като това зависи от сигурността на системата, която сте използвали за връзка със 
системите на БРЕНТАГ.  
БРЕНТАГ прилага мерки за осигуряване на сигурността като анализ на поведението на профилите 
за измами или друго аномално поведение и се старае да криптира тази информация срещу 
шпиониране. 
БРЕНТАГ си запазва правото да ограничи използването на функционалностите на сайта при 
признаци на злоупотреба, може да премахне неподходящо съдържание или връзки към 
незаконосъобразно съдържание и може да блокира или премахне профили при нарушение на 
нашите условия . 

РЕГИСТРАЦИЯ  
 
Уеб сървърите на БРЕНТАГ проследяват на страниците, посещавани на сайта на БРЕНТАГ, времето, 
прекарано в тези страници и видовете търсения, осъществени на тях. Следната информация (която 
се предава от интернет браузъра или търсенията в интернет на посетителя)3 се събира и съхранява 
автоматично: 
 

1 Дата и време на запитването към сървъра; 
2 Геолокация; 
3 Вид/версия операционна система;  
4 Вид/версия браузър; 
5 Обем на прехвърляни данни;  
6 Резолюция на екрана;  
7 Използвани връзки и техния статус.  

 
В резултат на това БРЕНТАГ също записва адресите на интернет протокола (IP) на посетителите, 
който е уникален номер, определян динамично от доставчиците на интернет услуги (ДИУ) за всеки 
компютър, свързан с интернет. IP адресът, който БРЕНТАГ събира, може да съдържа информация, 
считана за идентифицираща. БРЕНТАГ ще вземе необходимите мерки, за да гарантира, че тези 
показатели се ползват в съответствие с изискванията на ОРЗЛД и останалите приложими 
разпоредби.  
БРЕНТАГ използва тази информация само за статистически цели, за да разбере кои страници, 
продукти и услуги са важни и могат да имат стойност за посетителите на уеб сървърите на 

                                           

3 В зависимост от настройките за защита на данните, избрани при посещаването на интернет страницата на БРЕНТАГ, може да бъде направена 

допълнителна обработка на личните данни съгласно Вашите предпочитания. 



 

 

 

БРЕНТАГ, освен ако това не е посочено в раздела за целите на тази Политика, и няма да извежда 
лични данни от тези данни. 
 

БИСКВИТКИ НА БРАУЗЪРА4 
 
Уебсайтът на БРЕНТАГ използва бисквитки, за да проследи сесиите на потребителите и да 
балансира използването на този уебсайт на всички уеб сървъри на БРЕНТАГ. Те не са обвързани с 
конкретна идентичност – на тях не се съхраняват лични данни, които могат да Ви идентифицират.  
В зависимост от настройките, които сте избрали относно бисквитките на Вашия браузър при 
първото Ви посещение на уебсайта/овете на БРЕНТАГ, БРЕНТАГ може да използва проследяващи 
бисквитки, такива на трети страни и други технологии (например пикселни маркери) за обработка 
на допълнителната информация, активиране на неосновни функционалности на уебсайта на 
БРЕНТАГ и функции на определени трети страни (като връзки за споделяне в социални медии). 
В повечето случаи използваните от БРЕНТАГ браузър бисквитки са за определена сесия и 
следователно действат само по време на сесията на потребителя. В някои случаи обаче БРЕНТАГ 
използва постоянни браузър бисквитки, които остават на Вашия хард диск и предоставят 
информация за текущата сесия и чакат следващия път, когато ще използвате същия сайт отново.  
Това осигурява полезна информация, с която БРЕНТАГ може да разпознае редовните потребители, 
да улесни достъпа до сайта и използването му като сайтът може да проследи поведението на 
потребителите, което помага на БРЕНТАГ да подобри съдържанието. Тези бисквитки се използват 
само за тази цел, а не за идентифициране на потребители или проследяване на това как те 
използват други интернет страници.  
БРЕНТАГ ще Ви предостави информацията, изисквана от ОРЗЛД и другите приложими регламенти 
за използването на бисквитки. 

ПИКСЕЛНИ МАРКЕРИ5 
 
БРЕНТАГ може да използва технологията „пикселни маркери” в неговите интернет страници или в 
търговски имейли, за да проследи разглежданите страници и отваряните съобщения; датата и 
времето, когато сте посетили нашия сайт; интернет страницата, от която идвате; вида бразуър, 
който използвате; вида на използваната от Вас операционна система; и името на домейна и 
адреса на Вашия интернет доставчик. 
БРЕНТАГ ще Ви предостави информацията, изисквана от ОРЗЛД и другите приложими регламенти 
за използването на пикселни маркери. 
 
 
 

                                           

4 бисквитка (наричана също уеб бисквитка, интернет бисквитка, бразуър бисквитка или просто бисквитка) е малка част данни, изпратен от уеб страница 

и съхранявана на компютъра на потребителя от уеб браузъра на потребителя, докато същият търси информация в интернет, която често запазва 

настройките Ви за уеб страницата като предпочитан език или местоположение, и/или информация, която Ви помага да влезете в сайта без да се 

регистрирате. Всъщност бисквитките казват на уеб сайта, че Вашият браузър вече го е посещавал.  

5 Пикселните маркери представляват използването на различни техники, прилагани на интернет страници или електронна поща за дискретна 

(обикновено невидима)  проверка дали потребителят е получил достъп до съдържанието. Обикновено се използват за проследяване на имели и 

отбелязване на страници за уеб анализ. Известни са и под названията уеб бъг, проследяващ бъг, таг,  пиксел таг, единичен пиксел, таг на GIF или 

страница. 



 

 

 

ЗАБРАНА НА СЛЕДЕНЕТО (DNT)6 
 
Уеб сървърите на БРЕНТАГ ще уважават Вашето решение да се откажете от услугите по 
проследяване на трети страни, включително поведенчески таргетирани реклами. Този отказ 
зависи от настройките за DNT (забрана за следенето) на Вашия уеб браузър, но поради 
технологични ограничения интернет страниците не отговарят на настройките за DNT на уеб 
браузърите на потребителите. 

ВЪНШНИ ПРЕПРАТКИ И ВРЪЗКИ 
 
Интернет страниците на БРЕНТАГ могат да съдържат връзки към други сайтове, притежавани и 
поддържани от други организации. Тези връзки са извън обхвата на БРЕНТАГ и се предлагат само с 
цел удобство и информация; те не се отнасят до въпроси, свързани с  БРЕНТАГ, или услуги, 
спонсорирани от БРЕНТАГ. БРЕНТАГ не носи никаква отговорност за точността, законността или 
съдържанието на външни сайтове или последващи връзки. Свържете се с външния сайт, за да 
получите отговори на въпросите си относно съдържанието, техните настройки и политика за 
защита на личните данни. 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

на основание чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

април 2016 за служителите 

 

на „Брентаг България“ ЕООД, с ЕИК 130948282 („Администратор/а/ът“), със седалище в град 
София и адрес на управление: р-н „Оборище“, п.к.: 1505, бул. „Ситняково“ № 48, ет. 10, 
представлявано от Ирина Юриева Толумска и Илия Илиев Гергинов, с настоящия документ: 

 
Бихме желали да Ви информираме за промените в правната уредба на личните данни, които 

ще се отразят на начина, по който обработваме Вашите лични данни - като служители на 

дружеството, което се явява Администратор на личните Ви данни: 

 
От 25-ти май 2018 година във всички държави членки на Европейския съюз, включително и 

в Република България, започна да се прилага пряко т.нар. Общ регламент за защита на личните 

данни (ОРЗД), чието пълно наименование е 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 и за отмяна на 
Директива 95/46/EО. 

 
I. С оглед постигане на добросъвестно и прозрачно обработване на личните Ви данни от 

страна на „Брентаг България“ ЕООД - в качеството му на работодател и администратор на лични 

данни, следва да имате предвид че правата Ви по чл. 13 от ОРЗД са следните: 
 

                                           

6 Понастоящем няма установен механизъм, който да гарантира, че настройките на браузъра на потребителя за DNT имат ефект върху търговски 

интернет страници. 



 

 

 

1. Вие имате право да получите от Администратора потвърждение дали се обработват 

лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до данните и предвидената в 

ОРЗД информация. 
2. Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и с които 

Администраторът разполага, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене 
формат и имате право да прехвърлите тези лични данни на друг администратор, без за това да 
бъдете възпрепятстван от „Брентаг България“ ЕООД. 

3. Вие имате право да изискате от Администратора да извърши пряко прехвърляне на 
личните данни, които Ви засягат и с които той разполага, на друг администратор, когато това е 
технически осъществимо. 

4. При промяна на дадени обстоятелства във Ваши лични данни, Вие имате право да 
изискате от Администратора тези данни да бъдат коригирани, както и правото да изискате 

изтриване на част или всички лични данни, които сте предоставили на Администратора и които 
той обработва, при положение че спрямо него не се прилага законово задължение за 
съхранението на тези данни. Такова задължение се прилага например: винаги, докато трае 
трудовото Ви правоотношение с Администратора, тъй като обработването на личните Ви данни е 
нужно за изпълнение на задълженията на „Брентаг България“ ЕООД като работодател. 

5. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на 
предоставените от Вас лични данни, когато е налице някоя от хипотезите, предвидени в ОРЗД. 

6. Вие имате право на възражение срещу обработването на Ваши лични данни, когато 
считате, че същите не се обработват по законосъобразен начин. 

7. При спор с Администратора, Вие имате право на жалба до Комисия за защита на 
личните данни, когато се касае за законосъобразността на дейностите по обработване на Вашите 
лични данни. 

 
Правата по предходните точки, както и всички въпроси, свързани с обработването на 

Вашите лични данни, можете да упражните/ отправяте писмено - чрез подаване на заявление/ 
искане до адреса на управление на Администратора в гр. София, р-н „Оборище“, п.к.: 1505, бул. 
„Ситняково“ № 48, ет. 10, „Сердика офиси“, както и на e-mail: dpo@brenntag.bg, или устно на 
следния телефон: +359 2 926 56 00. 

За Ваше улеснение, образци на заявленията/ исканията се намират на посочения адрес. 
Заявленията/ исканията могат да бъдат подадени до Администратора и в свободен текст. 

 
 
II. Наред с горното, моля да имате предвид, че данните Ви ще бъдат обработвани и 

съхранявани от Администратора за целите на трудовото Ви правоотношение с него, което 

представлява основанието по чл. 6, пар. 1, буква „б)“ от ОРЗД - обработването е необходимо за 
изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше 
искане преди сключването на договора. При непредоставяне на личните Ви данни, сключването 
на трудов договор между Вас и Администратора би било невъзможно. Срокът, в който 
Администраторът е задължен по закон да обработва личните данни на служителите, е както 
следва: 

 

• 50 г., считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се 
отнасят - за ведомостите за заплати и свързаните с тях документи; 

 

• за срока на трудовото правоотношение – за трудовата книжка; 



 

 

 

 

• 3 години след прекратяване на трудовото правоотношение – за декларацията за 
съгласие за съхранение на трудова книжка, при положение че лицето получава 
обратно трудовата си книжка при прекратяването на договора. При неполучена от 
лицето трудова книжка, декларацията за съгласие за съхранението й следва да се 
съхранява докато и трудовата книжка се съхранява от Администратора; 

 

• 3 години, считано от датата на прекратяване на трудовото правоотношение - за всички 
останали данни и документи, извън посочените по предходните пунктове по-горе. 

 
 
III. Моля да имате предвид, че Администраторът предава Вашите лични данни на 

долупосочените категории лица, в изпълнение на вменените му от закон задължения, а именно: 
 
1. Към Националната агенция за приходите (НАП) - в изпълнение на законовите си 

задължения за регистриране на трудовите договори по чл. 62, ал. 3 от КТ. 
2. Към Националния осигурителен институт - за целите на общественото осигуряване и в 

изпълнение на законовото си задължение да осигуряваме работниците и служителите си. 
3. На частни или държавни съдебни изпълнители - при получено съобщение за наложен 

запор върху трудовото възнаграждение на съответния работник или служител. 
4. Към Службата по трудова медицина - в изпълнение на законовото си задължение за 

осигуряване на здравословна и безопасна трудова среда и анализ и превенция на 
професионалните рискове и болести. 

5. Към други компетентни държавни и общински органи – в изпълнение на задълженията 
си да им бъде оказвано необходимото съдействие за изпълнение на техните правомощия. 

6. На специализирани дружества, които извършват техническа поддръжка на софтуерните 
продукти, с които оперира Администраторът - за целите на извършване на самата техническа 
поддръжка - същите имат единствено достъп до Вашите данни, доколкото имат достъп до самия 
системен продукт, който се осъществява под наблюдението на служител на Администратора с цел 
максимална защита на данните Ви. Отношенията между Администратора и посочените дружества, 
по повод обработването на личните Ви данни от последните, са уредени или с договора за 
предоставяне на съответната услуга или с изрично подписано споразумение за обработване на 
лични данни от лица, явяващи се обработващ по отношение на „Брентаг България“ ЕООД. 

 
 
IV. Лични данни, събирани чрез извършване на видеонаблюдение: 
1. Моля да имате предвид, че в предприятието на работодателя се извършва 

видеонаблюдение със системи за наблюдение - монтирани устройства (камери) в търговските 
зали, складовете, административните помещения и коридорите, с цел контрол на достъпа до 
работното място, опазване на служебното имущество, спазване на работното време и трудовата 
дисциплина и оптимизиране на трудовия процес. Основанието за обработване на личните Ви 
данни, събрани вследствие на извършваното от Администратора видеонаблюдение за посочените 
цели, е предвидено в чл. 6, пар. 1, буква „е)“ от ОРЗД - обработването е необходимо за целите на 
легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси 
преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните. 
Непосредствено пред помещенията, в които е въведено видеонаблюдение, има монтирани 
информационни табели, предупреждаващи за това обстоятелство. 



 

 

 

2. Моля да имате предвид, че работодателят не извършва видеонаблюдение в следните 
помещения: стаи за почивка, санитарни и обслужващи помещения, тъй като неприкосновеността 
на личната сфера и опазването на достойнството на личността на работниците и служителите са 
общочовешки ценности, нарушаването на които е абсолютно недопустимо. 

3. Моля да имате предвид също, че записите от камерите ще се съхраняват в специални 
помещения в защитена база данни, като достъп до тях ще имат управителите на Администратора 
и оправомощени лица, които извършват охраната на обекта, както и служители от отдел 
„Администрация“, Направление „IT“, а при необходимост достъп до видеозаписите се предоставя 
и на компетентните органи, в случай на извършено престъпление или съмнение за такова. 
Видеозаписите се съхраняват 2 (два) месеца след изготвянето им и се унищожават след изтичане 
на посочения срок, освен в случаите когато те съдържат данни за извършено нарушение на 
обществения ред или престъпление. 

 
 
V. Лични данни, събирани чрез извършване на проверки за употреба на алкохол и други 

упойващи вещества: 
1. Моля да имате предвид, че в офисните и складовите помещения, използвани от 

Администратора, могат да бъдат извършвани проверки за употреба на алкохол (чрез дрегер) 
и/или за други упойващи вещества (чрез медицински преглед или подходящо техническо 
средство). Редът за извършване на проверките е подробно разписан в Правилник по отношение 

на алкохола и упойващите вещества, представляващ неразделна част от Правилника за 

вътрешния трудов ред в „Брентаг България“ ЕООД. 
2. Целите, за които се обработват данните, събирани при проверките за алкохол и за други 

упойващи вещества, са следните: контрол на достъпа до използваните от Администратора обекти 
с оглед поддържане на безопасна и здравословна работна среда; изключване и забраняване на 
всякакъв вид употреба на алкохол и упойващи вещества като част от мерките за поддържане на 
стриктна трудова дисциплина в предприятието. 

3. Основанието за обработване на личните Ви данни, събирани при проверките, са 
предвидени в чл. 6, пар. 1, буква „в)“ от ОРЗД - обработването е необходимо за спазването на 
законово задължение, което се прилага спрямо администратора. 

4. Събраните вследствие проверките Ваши лични данни се съхраняват в трудовите Ви 
досиета – на хартиен носител и в електронен формат, при спазване на необходимите мерки за 
предотвратяване на тяхното незаконосъобразно ползване, включително от неоторизирани за 
целта лица. Сроковете за съхранение на посочените лични данни са нормативно определените, а 
когато такива не са налице - докато трае правоотношението Ви с Администратора, както и след 
посочените срокове, в случай че е налице законово задължение или легитимен интерес за 
Администратора. 

5. Достъп до Вашите лични данни имат управителите на Администратора и неговите 
служители, на които в длъжностната им характеристика е предвидено да обработват лични данни 
на служители на Администратора. Лицата с достъп до Вашите лични данни са служители от отдел 
„Администрация“, Направление „Счетоводство и бизнес услуги“ и Направление „IT“. Данните Ви 
могат да бъдат предавани също на компетентните държавни и общински органи, в случай че 
същите са необходими за изпълнение на техни законови правомощия. 

 
 
VI. Моля да имате предвид, че Администраторът би могъл да обработва Ваши 

биометрични данни (пръстови отпечатъци) при следните условия: 



 

 

 

1. Наличие на съгласие за обработването им - Вие сте предоставили Вашето доброволно и 
изрично писмено съгласие. В случаите когато откажете да дадете пръстов отпечатък или системата 
не позволява снемането на такъв, се предоставя User ID и парола. 

2. Цели за обработването им - целта на предоставянето на пръстов отпечатък е 
осигуряването на контролиран достъп до офисните помещения на Администратора, находящи се 
на адрес: гр. София, р-н „Оборище“, п.к.: 1505, бул. „Ситняково“ № 48, ет. 10, „Сердика офиси“. 
Необходимостта от контролиран достъп се обуславя със задължението на Администратора за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и с качествената защита на 
документите и цялата информация, свързани с дейността на дружеството, включително по 
отношение на личните данни, в това число на служителите на Администратора. 

3. Видове данни, които се обработват - в използвания от Администратора специализиран 
софтуер се запаметяват: пръстовият отпечатък на съответния служител, неговото първо име и 
фамилия. Няма дата на раждане, ЕГН, снимка или други данни. 

4. Срокове за съхранение - биометричните данни се пазят до последния работен ден на 
служителя. След това се преминава към тяхното заличаване. 

5. Достъп до биометричните Ви лични данни – достъп имат управителите на 
Администратора и неговите служители, на които в длъжностната им характеристика е предвидено 
да обработват лични данни на служители на Администратора. Служителите на Администратора с 
предоставен достъп до биометричните Ви данни са от отдел „Администрация“, Направление 
„Счетоводство и бизнес услуги“ и Направление „IT“. Данните Ви могат да бъдат предавани също 
на компетентните държавни и общински органи, в случай че същите са необходими за 
изпълнение на техни законови правомощия. 

 
 
VII. Моля да имате предвид, че Администраторът не извършва автоматизирано вземане 

на решения, включително профилиране. 
 


