Информация за защита на данните на
бизнес партньори
Обработка на данни на бизнес партньори
Поели сме задължение да защитаваме Вашите лични данни и да спазваме приложимите закони за защита на
данните, по-конкретно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на
физическите лице във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и
за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните или "GDPR") и съответното
румънско законодателство, свързано със защитата на личните данни и ще обработваме Ваши лични данни
единствено на основание законова разпоредба, Ваш трудов договор или наши законни интереси, или при заявено
съгласие от Ваша страна.
В тази информация за защитата на данните Ви осведомяваме за информацията от нашите бизнес партньори,
която обработваме. За целта на информацията за защитата на данните бизнес партньори са дружествата,
функцията на лицата, с които нямаме договорни отношения относно доставката на нашите стоки или
предоставянето на услуги, но с които независимо от това осъществяваме делови контакти и отношения. Тези
делови контакти може да се използват за осигуряване на информация относно стоки и услуги в единични случаи
или също така редовно. Бизнес партньорите за нас са например официален или частен изпълнител на жилищно
строителство, проектант, инвеститори, строителни инженери, занаятчии и оторизирани експерти, които участват
в строителни или други проекти, които може да имат нужда от нашите продукти и услуги („проекти”).
I.

Кой отговаря за обработването на личните данни?

Администраторът, който отговаря за обработването на лични данни е УРСА Словения, д.о.о., 1 ул.
„Повхова“ 2, 8000, Ново Место, Словения. Всяка препратка към „ние“ или „нас“ в тази информация за защита
на данните е препратка към гореспоменатото юридическо лице.
Можете да се свържете с нашето длъжностно лице за защита на данните на горепосочения адрес или на
privacy@ursa.com.
II.

Кои данни обработваме?

За целите на нашата дейност – а именно информацията относно нашите продукти и услуги – обработваме данни
на нашите бизнес партньори. Доколкото тези данни позволяват съставянето на заключения относно физическо
лице (например, ако обработваме информация за еднолични търговци като бизнес партньори), това са лични
данни. Независимо от правната форма на нашите бизнес партньори, също така обработваме данни за лицата за
контакт към нашите бизнес партньори.
Молим да предоставите тази информация за защита на данните на лицата във Вашата организация, които са
ангажирани в делови отношения с нас („лица за контакт“)).
Основни данни: Обработваме определени общи данни относно нашите бизнес партньори и лицата за контакт,
както и за деловите отношения с нас, наричани общо „основни данни“. Основните данни включват:





цялата информация за нашия бизнес партньор, която ние самите или трети страни могат да извлекат от
обществено достъпни източници относно нашия бизнес партньор (като име, адрес, друга информация за
контакт и информация относно проекти с участието на съответния бизнес партньор);
информация, която ни е предоставена от Вас или от трети страни, работещи с Вас, чрез лице за контакт
(като данните, фигуриращи във визитна картичка, която ни е представена и допълнително
предоставената ни информация като телефонно обаждане или среща) и
всяка информация, която е събрана и обработвана от нас във връзка с установяването на делови
отношения (напр. данните за сключени договори).

Данни за изпълнение:
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Обработваме лични данни, събрани в хода на деловите отношения, което се различава от обикновеното
актуализиране на основните данни, като наричаме такива данни „данни за изпълнение“. Данните за изпълнение
включват:




III.

информация относно дейностите на нашия бизнес партньор (напр. проекти с участието на нашия бизнес
партньор), които може да извличаме самостоятелно или чрез трети страни от обществено достъпни
източници;
информация относно дейността на нашия бизнес партньор, която ни е съобщено от него или от трети
страни, работещи с него, по възможност чрез лице за контакт;
информация относно проекти, планирани или осъществявани с участието на съответния бизнес партньор
във връзка с наши продукти и услуги или продукти и услуги на трети страни.
За какви цели и на какво законово основание обработваме Ваши лични данни?

Обработваме основни данни, данни за изпълнение и данни за употреба във връзка с изпълнението на договори с
наши клиенти или за предприемане на стъпки преди сключването на договор на базата на чл. 6, ал. 1 б) GDPR.
Независимо от правната форма на нашите клиенти, обработваме основни данни и данни за изпълнение, отнасящи
се до едно или повече лица за контакт за целта на нашия легитимен интерес при изпълнението на договори на
база чл. 6, ал. 1 е) от GDPR.
Също така можем да обработваме основни данни, данни за изпълнение и данни за употреба за целта на
спазването на законовите задължения, които са приложими спрямо нас; тази обработка се базира на чл. 6, ал. 1
в) от GDPR. Законовите задължения по-конкретно може да включват задължителното разкриване на лични данни
на (данъчните) органи.
До необходимата степен обработваме лични данни (в допълнение към обработката за целите на деловите
отношения или спазването на законовите задължения) за целите на нашите легитимни интереси или легитимните
интереси на трета страна на база чл. 6, ал. 1 е) от GDPR. Легитимният интерес може да включва:







общи за фирмената група процеси за вътрешно администриране на данни на клиенти
осигуряването на защита срещу съдебни искове
предотвратяването и разследването на криминални престъпления
поддържането на сигурността на нашите системи за информационни технологии
поддържането на сигурността на нашите обекти и управлението на инфраструктурата и по-нататъшно
развитие на нашата стопанска дейност, включително управление на риска.

Ако предоставим на физическо лице възможността да декларира съгласието си за обработването на лични данни,
обработваме само личните данни в обхвата на съгласието за целите, посочени в такова съгласие на база чл. 6,
ал. 1 а) от ) GDPR.
Трябва да се има предвид, че





IV.

декларацията за съгласие е доброволна,
недекларирането на съгласие или оттеглянето му може въпреки това да има последствия и ние ще
информираме за тези последствия преди да Ви бъде дадена възможността да декларирате съгласието
си,
съгласието може да бъде оттеглено по всяко време с бъдещо действие, например като ни изпратите
известие по поща, факс или имейл посредством информацията за контакт, посочена на първата страница
на това известие за защита на данните.
Съществува ли задължение за предоставяне на лични данни?

Предоставянето на основни данни и данни за изпълнение, посочени в раздел II по-горе е необходимо за
сключване на договор и поддържане на делови отношения с нас, освен ако не е посочено друго преди или при
събиране на данните. Без да бъдат предоставени тези данни, не можем да сключим договор и да поддържаме
делови отношения.
Молим също да обърнете внимание на нашия съвет за правото на възражение срещу обработването на лични
данни с оглед на защитата на легитимните интереси в т. IX.
Ако събираме допълнителни данни, ще посочваме дали предоставянето на такава информация се базира на
законово или договорно задължение или е необходимо за изпълнението на договор. Обикновено посочваме коя
информация може да бъде предоставяна доброволно и не е базирана на законово или договорно задължение или
необходима за изпълнението на договор.

V.

Кой има достъп до лични данни?

Лични данни като цяло се обработват в рамките на дружеството. В зависимост от категориите лични данни само
специализирани отдели / организационни звена получават достъп до Вашите лични данни. Такива звена поконкретно включват отдел „Продажби“ и ако данните се обработват чрез нашата ИТ инфраструктура – също така
и нашия ИТ отдел. На база концепцията за управлението на ролите / правата, достъпът до лични данни е
ограничен до функциите и необходимата степен за съответната цел на обработването.
Ако и до позволената от закона степен можем да прехвърляме Вашите данни до получатели извън нашето
дружество. Такива външни получатели може да включват:





VI.

свързани дружества в рамките на групата Ксела2-,
други бизнес партньори, на които можем да прехвърляме лична информация с оглед на защитата на
легитимните интереси на бизнес партньора, с когото са свързани прехвърлените данни;
доставчици на услуги, които на база отделни договори, сключени с нас ни предоставят определени
услуги, потенциално включващи обработване на лични данни, както и одобрени подизпълнители на
нашите доставчици на услуги;
частни или публични органи, доколкото сме задължени да прехвърляме Ваши лични данни на база
законово задължение, което е приложимо спрямо нас.
Използваме ли автоматизирано вземане на решения?

В хода на деловите си отношения обикновено не използваме автоматизирано вземане на решения (включително
профилиране) в смисъла на чл. 22 от GDPR. Ако прилагаме такива процеси в бъдеще, ще информираме субектите
на данни поотделно в съответствие с приложимите законови разпоредби.
VII.

Прехвърлят ли се данни към държави извън ЕС / ЕИП?

Лични данни се обработват единствено в рамките на Европейския съюз или Европейското икономическо
пространство, не възнамеряваме да прехвърляме лични данни към други държави („трети държави“).
VIII.

За какъв период от време се съхраняват Вашите данни?

Обикновено съхраняваме лични данни докогато имаме оправдан легитимен интерес от запазването на такива
данни, при което интересът на субекта на данни от въздържане от по-нататъшно обработване не е водещ.
Дори и при липса на оправдан интерес можем да продължим да съхраняваме данни, ако е налице законово
задължение за това (например с оглед на спазването на законови задължения за запазване). Заличаваме лични
данни дори и без предприемане на действие от страна на субекта на данни веднага щом запазването им вече не
е необходимо за целите, за които са събрани или другояче обработвани данни или ако по-нататъшно запазване
не е разрешено от закона.
Като цяло запазваме основните и допълнителните данни, събрани в хода на деловите отношения най-малко до
приключването на съответното делово сътрудничество. Данните се заличават във всички случаи, ако целите за
тяхното събиране или обработка са постигнати. Този момент във времето може да бъде след края на деловото
сътрудничество с нас. Ако се налага съхранение на личните данни с оглед на спазването на правно задължение,
такива данни се запазват до изтичането на съответния период за запазване. Ако личните данни се обработват
само за целта на спазването на задължение за запазване, достъпът до такива данни е обикновено ограничен,
дотолкова че такива данни са достъпни единствено при необходимост за целта на задължението за запазване.
IX.

Какви права има отделният субект на данни?

Право на възражение съгласни чл. 21 от GDPR
Всеки субект на данни има правото по всяко време, по причини, произтичащи от конкретната ситуация, да повдигне
възражение спрямо обработването на неговите лични данни във връзка с чл. 6, ал. 1 д) или е) от GDPR; това е
приложимо също така и за профилиране на база тези разпоредби. При такова възражение ние ще прекратим
обработването на личните данни, свързани с конкретното лице, освен ако не можем да посочим безспорни
легитимни причини за обработка, които надделяват над интересите, правата и свободите на субекта на данни или
ако обработването е с цел предявяване, изпълнение или защита по съдебни искове.
Когато обработваме лични данни за целите на директен маркетинг, разполагате с правото по всяко време да
повдигнете възражение срещу обработването на Вашите лични данни за целите на такава реклама; като това е
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приложимо също така и за профилирането, доколкото същото е свързано с изпращането на директни съобщения.
Ако възразите спрямо обработката за цели на директния маркетинг, Вашите лични данни вече няма да бъдат
обработвани за такива цели.
Субектът на данни може
да поиска достъп до своите лични данни, чл. 15 от GDPR;
да поиска коригирането на неточни лични данни, чл. 16 от GDPR;
да поиска изтриването на неговите лични данни, чл. 17 от GDPR;
да поиска ограничаване на обработването на неговите лични данни, чл. 18 от GDPR;
да упражни правото на преносимост на данните, чл. 20 от GDPR;
да възрази спрямо обработването на неговите лични данни, чл. 21 от GDPR.
Гореспоменатите права могат да бъдат предявени спрямо нас, например чрез представяне на известие
посредством информацията за контакт, посочена на първата страница на тази информация за защитата на
данните.
При допълнителни въпроси субектът на данни може също така да се обърне към нашия координатор за защита
на данните на адрес: privacy@ursa.com.
Освен това субектът на данни има право да подаде жалба относно обработването на лични данни към
компетентния надзорен орган, чл. 77 от GDPR.

