
 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
  
Дружествата от групата на „Дънди Прешъс Металс“ в България („Дружествата“) обработват 
лични данни на физически лица (субекти на данни) в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 
на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 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 (Общ регламент за защита на данните) и 
българския Закон за защита на личните данни. 
 
Всяко от Дружествата има качеството на самостоятелен администратор по отношение на 
личните данни, които събира и обработва. 
  

1. КАТЕГОРИИ СУБЕКТИ НА ДАННИ 
 
Дружествата обработват лични данни на следните категории субекти на данни, при 
условията, описани в съответни декларации за поверителност: 
a. работници и служители; 
b. кандидати за работа; 
c. външни изпълнители; 
d. доставчици; 
e. посетители в офисите и обектите на дружествата; 
f. кандидати за дарения/ спонсорства. 

 
2. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ 
 
Най-общо, Дружествата могат да обработват лични данни за някои от следните цели, в 
зависимост от това към коя от посочените по-горе категории субекти на данни попадат 
съответните физически лица: 
a. изпълнение на задълженията, произтичащи от договорите със съответните физически 

лица; 
b. изпълнение на нормативно установените задължения на Дружествата в областта на 

трудовото, счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство, или на други 
законови задължения на Дружествата; 

c. провеждане на процедури за подбор на персонал и управление на работната сила на 
Дружествата; 

d. разглеждане на оферти за предоставяне на услуги и избор на изпълнители; 
e. извършване на антикорупционна оценка; 
f. проверка и удостоверяване на надлежната представителна власт на лица, 

представляващи потенциални партньори на Дружествата; 
g. обработване на молби за дарения/ спонсорства; 
h. осигуряване и контрол върху спазването на приложимите в Дружествата политики, 

вътрешни правила и процедури и разследване на инциденти на територията на 
Дружествата; 

i. управление на проекти и програми; 
j. предоставяне на достъп до територията на Дружествата и гарантиране на сигурността на 

имуществото, активите, обектите, инфраструктурата, помещенията, служителите и 
системите на Дружествата, включително чрез видеонаблюдение; 

k. защита на правните интереси на Дружествата по съдебен и извънсъдебен ред. 



 

3. ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ 
 

Дружествата обработват лични данни на някое от следните алтернативни правни основания: 
a. обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните 

е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди 
сключването на договор; 

b. обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага 
спрямо Дружествата; 

c. свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на субекта на 
данните; 

d. легитимни интереси на Дружествата или на трета страна, доколкото те имат 
преимущество пред интересите или основните права и свободи на субектите на данни. 
 

4. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
 
Личните данни, обработвани от Дружествата, могат да бъдат предоставяни на: 
a. държавни органи – НАП, НОИ, Инспекция по труда и др.; 
b. лица, имащи качеството на обработващи лични данни, с които Дружествата са сключили 

споразумения за обработване съобразно изискванията на Общия регламент за защита на 
данните (напр. счетоводни предприятия, служби по трудова медицина и др.); 

c. трети страни, действащи като самостоятелни администратори (напр. доставчици на 
различни услуги/ социални придобивки). 
 

5.  СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 
Дружествата съхраняват обработваните лични данни  толкова дълго, колкото е необходимо, 
за да бъдат постигнати целите, за които са събрани, или за да бъдат спазени изисквания на 
законодателството дадена информация да се съхранява определен период от време.  След 
изтичане на съответните срокове, личните данни се унищожават/ изтриват, освен ако са 
необходими за установяване, упражняване или защита на правни претенции. 
 

6. СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
 
Дружествата поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на 
личните данни срещу случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено 
разкриване или достъп до лични данни.  
 
Дружествата осигуряват ниво на сигурност на личните данни, съответстващо на рисковете, 
които възникват при обработването, като се вземат предвид достиженията на техническия 
прогрес, разходите за прилагане и естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, 
както и риска за субектите на данни. Тези мерки са насочени към осигуряване на 
непрекъсната наличност, цялостност и поверителност на личните данни. Дружествата 
редовно оценяват тези мерки, за да гарантират сигурността на обработването. 
 

7. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИТЕ 
 
Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от Дружествата, има следните права: 



a. право на потвърждение дали Дружествата обработват негови лични данни и, ако това е 
така, да получи достъп до тях и до определена информация относно това обработване, 
както и копие на личните данни, които са в процес на обработване; 

b. право на коригиране на личните данни, ако са неточни или непълни; 
c. право на изтриване на личните данни („право да бъдеш забравен“) в следните случаи: 

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или 
обработвани; 

- физическото лице е оттеглило своето съгласие, върху което се основава 
обработването на лични данни, и няма друго правно основание за обработването на 
същите; 

- физическото лице е възразило срещу обработването на лични данни, което се основа 
на легитимен интерес на Дружествата, освен ако има други законни основания за 
обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на 
физическото лице; 

- личните данни са обработвани незаконосъобразно; 
- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по 

правото на Европейския съюз или правото на държава членка, което се прилага 
спрямо Дружествата; 

d. право на ограничаване на обработването в следните случаи: 
- точността на личните данни се оспорва от физическото лице за срок, който позволява 

на Дружествата да проверят точността на личните данни;  
- обработването е неправомерно, но физическото лице не желае личните му данни да 

бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;  
- Дружествата не се нуждаят повече от личните данни за целите на обработването, но 

физическото лице ги изисква за установяването, упражняването или защитата на 
правни претенции;  

- физическото лице е възразило срещу обработване на лични данни, основано на 
законен интерес на Дружествата, в очакване на проверка дали законните основания 
на Дружествата имат преимущество пред интересите на физическото лице. 

e. право на преносимост – физическото лице има право да получи личните  данни, които е  
предоставило на Дружествата, и които се обработват по автоматизиран начин и въз 
основа на съгласие или договорно задължение, в структуриран, широко използван и 
пригоден за машинно четене формат, и да прехвърли тези данни на друг администратор 
без възпрепятстване от Дружествата, какво и да поиска от Дружествата пряко да 
прехвърлят личните данни на друг администратор, когато това е технически 
осъществимо;  

f. право на възражение – физическото лице има право по всяко време и на основания, 
свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на личните му 
данни, което се основава на легитимните интереси на Дружеството; 

g. право на оттегляне на съгласие - във всеки един момент физическото лице може да 
оттегли съгласието си за обработване на личните му данни, когато те се обработват на 
това основание,  без никакви неблагоприятни последици за него и без това да засегне 
законосъобразността на обработването, основано на съгласие, извършено преди неговото 
оттегляне; 

h. право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано 
обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или по 
подобен начин го засяга в значителна степен. 

  
В съответствие със Закона за защита на личните данни, физическите лица могат да упражнят 
гореописаните права чрез подаване на писмено заявление. Заявление може да бъде 



отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните 
удостоверителни документи. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от 
упълномощено от него лице. 
 
8. ПРАВО НА ЖАЛБА 
 
В съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на 
данните, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е 
нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, чиито контакти 
са посочени на нейния уебсайт: https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=5, или до друг надзорен 
орган, ако е приложимо съгласно Общия регламент за защита на данните. 
 
9. КОНТАКТ С ДРУЖЕСТВАТА 
 
Ако искате да упражните някое от Вашите права, посочени в Раздел 7 по-горе, или имате 
въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с Правен отдел, 
адрес: „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, с. Челопеч 2087, Софийска област имейл: 
Data.Protection@dundeeprecious.com. Правен отдел ще разгледа Вашето запитване/оплакване 
и в рамките на един месец  от получаването му ще получите отговор. При необходимост този 
срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на 
исканията. Ще Ви информираме за такова удължаване в срок от един месец от получаване на 
запитването/оплакването и ще посочим и причините за забавянето. 
 
10. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Информацията по-горе има за цел да даде само обща представа за обработването на лични 
данни от Дружествата. Конкретна и подробна информация за обработването на лични данни 
на субектите на данни, посочени в Раздел 1 по-горе, от всяко конкретно Дружество, се 
съдържа в съответните декларации за поверителност. 
 
Предоставената тук информация е актуална към 01.01.2019г.. 
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