ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Данни за Администратора: „ЗАВОД ЗА ОПТИКА” АД
Дейност на предприятието: Производство и продажба на прецизни оптични компоненти,
лазерна оптика, пробни стъкла, оптични покрития, оптични скали (reticles), оптични и
оптико-механични сборки и изделия. Предприятието предлага на своите клиенти дизайн и
инженеринг на оптични продукти и системи и доставка на оптични елементи по
спецификация на клиента.
Данни за контакт: България, гр. Панагюрище, Индустриален парк „Оптикоелектрон”, тел.
0359/ 0357 62835, ел. поща: pfo@opticoel.com, интернет страница: pfo-bg.com
Личните данни, които събираме и обработваме от вас са: лични данни за контакт –
адрес за контакт, телефонен номер и имейл; данни за идентификация – трите имена; писма,
жалби, молби, оплаквания или друга обратна връзка, която получаваме от Вас; всяка друга
информация, която е необходима за предоставяне на конкретната стока или услуга и без
която стоката или услугата не би могла да бъде предоставена; други лични данни, получени
при сключване или по време на действие на договора.
Източник: Данните се предоставят лично от лицето, за което се отнасят - субектът на
данни.
Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за
следните цели:





за изпълнение на нормативните изисквания на Закона за счетоводството и други
относими нормативни актове;
за всички дейности, свързани със съществуването, изменението и прекратяването на
договорните правоотношения - за изготвяне на всякакви документи в тази връзка;
за установяване на връзка по телефон, адрес и/или електронна поща, за изпращане
на кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на задълженията по сключените
договори;
за водене на счетоводна отчетност.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:



Обработването е необходимо за защита законните интереси на администратора;
Обработването е необходимо за спазване на законово задължение.

Предоставяне на личните ви данни:
Ние предоставяме лични данни на трети лица, за да предложим качествено и комплексно
обслужване. Не предоставяме лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети
всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да
осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме
отговорни за конфиденциалността и сигурността на данните.
Лични данни предоставяме на следните категории получатели:


Лица, подпомагащи процесите по продажба, логистика, доставка и др.;
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Пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори,
допълнителни споразумения и други документи;

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация
„ЗАВОД ЗА ОПТИКА” АД няма намерение да предаде Вашите лични данни на трети лица
без предварително да получи Вашето съгласие.
Период на съхраняване на данните
„ЗАВОД ЗА ОПТИКА” АД ще съхранява Вашите лични данни не повече от
предвидените в закона срокове. Личните данни които не се съдържат в носителите
на информация по предходното изречение, се съхраняват за срок от 30 дни,
считано от датата на отпадане на основанието за тяхното обработване (от
прекратяването на договора – предсрочно или на друго основание, предвидено в
същия, в т.ч. след изтичане на всички задължения по договора като евентуални
съдебни претенции, гаранционна отговорност и др.)., като данните ще бъдат
съхранявани на хартиен и/или електронен носител, като са взети всички
технически и организационни мерки за защита им.
Вашите права като субект на личните данни са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие (според
терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:


имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „ЗАВОД ЗА ОПТИКА”
АД и право на достъп по всяко време до личните си данни;



имате право да поискате от „ЗАВОД ЗА ОПТИКА” АД личните си данни във вид
удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние
да го направим, когато това е технически осъществимо;



имате право да поискате от „ЗАВОД ЗА ОПТИКА” АД да коригира без ненужно
забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;



имате право да поискате от „ЗАВОД ЗА ОПТИКА” АД личните Ви данни да бъдат
изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
o

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани
или обработвани по друг начин;

o

когато сте оттеглил своето съгласие, върху което се основава обработването
на данните и няма друго правно основание за обработването;

o

когато сте възразил срещу обработването и няма законни основания за
обработването, които да имат преимущество;

o

когато обработването е незаконосъобразно;

o

когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно
задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се
прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
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o

когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на
информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
o

при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на
информация;

o

за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на
задача от обществен интерес,

o

по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

o

за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически
изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност
заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането
на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или
защитата на правни претенции.



имате право да поискате от „ЗАВОД ЗА ОПТИКА” АД, да ограничи
обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само
съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само
в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;



имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен
маркетинг (непоискани рекламни съобщения);



имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително
профилиране;



имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на
автоматизирано обработване, включващо профилиране;



при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от
настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново
уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме
Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели,
включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични
данни.
Имате право на жалба до надзорния орган:
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това
орган е за България: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул.
“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез
„ЗАВОД ЗА ОПТИКА” АД, можете да го направите на посочените данни за контакт на
администратора.
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