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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 
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Администратор:  

"ДЕКРА АУТОМОТИВ" ЕООД 

ЕИК: 175337819 

Седалище и адрес на управление:  

гр. София, п.к. 1373, р-н „Красна поляна“, ул. 

„Суходолска“ № 102, представлявано от 

управителя Николай Костадинов Запрев 

 

Длъжностно лице по защита на данните: адв. 

Йована Славова 

 

Контакт с Администратора на лични данни: 

Уебсайт:  

www.dekra-automotive.bg  

E-mail: 

Yovana.slavova@gmx.com 

 
 

Телефон: +359878800528 

 

 

 
 

Данни за Администратора: 

Кои сме ние? 

„ДЕКРА АУТОМОТИВ“ ЕООД е представител на DEKRA Automobil Test Center der DEKRA 

Automobil GmbH, нотифицирана техническа служба по Директива 2007/46/ЕО и Директива 

2002/24/ЕО от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. 

Основана през 1925 г. в Берлин, днес DEKRA Automobil GmbH е една от водещите световни експертни 

организации. В момента в компанията работят около 37 000 души в над 50 страни на пет континента. 

С квалифицирани и независими експертни услуги, DEKRA Automobil GmbH работи за безопасността 

на пътя, безопасността по време на работа и у дома (инспекции и експертни оценки на пътни превозни 

средства, промишлени и строителни инспекции, консултации за безопасност, тестване и 

сертифициране на продукти и системи, курсове за обучение и временна работа). Да отговори на 

нуждите и изискванията на своите клиенти „по всяко време и на всяко място“ е мисията на DEKRA 

за качество. 

Уебсайтът http:// www.dekra-automotive.bg е собственост на „ДЕКРА АУТОМОТИВ“ ЕООД. Тази 

Декларация за поверителност описва настоящите политики и практики на „ДЕКРА АУТОМОТИВ“ 

ЕООД по отношение на събираните лични данни чрез този сайт. 

 

 

 

http://www.dekra-automotive.bg/
mailto:Yovana.slavova@gmx.com
http://www.dekra-automotive.bg/
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Личните данни, които събираме и обработваме от вас са: 

Категория лични данни: 

Идентификационни данни (три имена), данни за местоположение, осъществяване на контакт и 

кореспонденция (адрес, телефон, електронна поща) за клиентите - физически лица и 

представляващите клиентите – юридически лица. 

Личните данни, които се събират се използват единствено за следните цели: 

запазване на час за изготвяне на протоколи за индивидуално одобрение на МПС; доклади за щети и 

пазарни оценки; периодични технически прегледи на МПС; одити; оферти, договори, фактури, 

проформа-фактури, приемо-предавателни протоколи, както и всякакви други документи, 

необходимостта от които се поражда във връзка с възникване, съществуване или преустановяване на 

правоотношения с „ДЕКРА АУТОМОТИВ“ ЕООД, включително за изпълнение и реализиране на 

правата и задълженията по тях, в това число и при възникнала задлъжнялост; осъществяване на 

търговска дейност; осъществяване на финансово-счетоводна и отчетна дейност; изпълнение на 

законови задължения и отчитане пред държавни и други компетентни органи, институции, 

организации, учреждения и др. органи на власт; осъществяване на контакт и кореспонденция. 

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

Обработването на Вашите данни е необходимо за изпълнение на договор с Вас или намерението ни 

да сключим договор; обработването е необходимо и за спазване на законови задължения, възникнали 

за „ДЕКРА АУТОМОТИВ“ ЕООД (напр. по Закона за счетоводството за съхранение на счетоводна 

документация, ЗДДС и др.). 

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за 

нас, са следните: 

Развитие и осъществяване на търговската дейност на „ДЕКРА АУТОМОТИВ“ ЕООД; сключване и 

изпълнение на договори, страна по които е „ДЕКРА АУТОМОТИВ“ ЕООД. 

Следните организации/лица ще получат личните ви данни: 

 
Получатели на Вашите данни могат да държавни органи на власт, на които ги предоставяме по 

конкретни и ясни законови задължения.  

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по 

сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения.  

 

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация 

„ДЕКРА АУТОМОТИВ“ ЕООД не предава вашите лични данни на държава извън ЕС или на 

международна организация. 

Период на съхраняване на данните 

„ДЕКРА АУТОМОТИВ“ ЕООД ще съхранява Вашите лични данни не повече от срока, предвиден в 

нормативен акт, правоотношението, в договора или срока на валидност на офертата/проформа-

фактурата; в случай на задлъжнялост – до окончателно събиране на всички възникнали вземания в 

полза на "„ДЕКРА АУТОМОТИВ“ ЕООД; в случай на подадена рекламация – до окончателно 

приключване на рекламационното производство. 

 

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: 
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• имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „ДЕКРА АУТОМОТИВ“ ЕООД 

и право на достъп по всяко време до личните си данни; 

• имате право да поискате от „ДЕКРА АУТОМОТИВ“ ЕООД личните си данни във вид 

удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го 

направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна; 

• имате право да поискате от „ДЕКРА АУТОМОТИВ“ ЕООД да коригира без ненужно 

забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални; 

• имате право да поискате от „ДЕКРА АУТОМОТИВ“ ЕООД 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;  

o когато сте възразил срещу обработването,  

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;  

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 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 „ДЕКРА АУТОМОТИВ“ ЕООД, 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; 

• 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 

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 „ДЕКРА 

АУТОМОТИВ“ ЕООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на „ДЕКРА 

АУТОМОТИВ“ ЕООД или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-

горе данни за контакт.) 
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Data Controller: 

DEKRA AUTOMOTIVE EOOD 

UIC: 175337819 

Registered office: 102 Suhodolska Street, Krasna 

Polyana District, 1373 Sofia, represented by its 

Manager Nikolay Kostadinov Zaprev 

Data Protection Officer: Atty. Yovana Slavova 

Data Controller Contact Details: 
Website: 
www.dekra-automotive.b g 

E-mail:  

Yovana. slavova@gmx.com 

Phone: +359878800528 

 

Data Controller Information: 

 

Who are we? 

 

DEKRA AUTOMOTIVE EOOD is a representative of DEKRA Automobil Test Center der 

DEKRA Automobil GmbH, a technical service under Directive 2007/46/EC and Directive 

2002/24/EC notified by the Automotive Administration Executive Agency. 

 

Founded in 1925 in Berlin, today DEKRA Automobil GmbH is one of the world's leading 

expert organizations. The company currently employs about 37,000 people in more than 50 

countries on five continents. 

 

With qualified and independent expert services, DEKRA Automobil GmbH focuses on road 

safety, safety at work and at home (inspections and expert assessments of road vehicles, 

industrial and construction inspections, safety advice, testing and certification of products and 

systems, training courses and temporary work). DEKRA's mission is to meet the needs and 

requirements of its customers "anytime, anywhere". 

 

The website http://www.dekra-automotive.bg is owned by DEKRA AUTOMOTIVE EOOD. 

This Privacy Statement describes the current policies and practices of DEKRA 

AUTOMOTIVE EOOD with respect to the personal data collected through this website. 

 

The personal data we collect and process from you is: 

 

Category of personal data: 

 

Identification data (full name), location data, contact and correspondence information 

(address, telephone, e-mail) for the clients who are natural persons and for the representatives 

http://www.dekra-automotive.bg/
mailto:Yovana.slavova@gmx.com
http://www.dekra-automotive.bg/


of the clients who are legal entities. 

 

The personal data collected is used only for the following purposes: 

 

Booking an appointment for the preparation of individual vehicle approval reports; damage 

reports and market assessments; regular technical vehicle inspections; audits; offers, 

contracts, invoices, pro forma invoices, delivery and acceptance certificates, and any other 

document you might need in connection with the creation, existence or termination of any 

legal relationship with DEKRA AUTOMOTIVE EOOD, including implementing and 

exercising any rights and obligations under such legal relationship, including in case of 

indebtedness; carrying out business activities; carrying out financial, accounting and reporting 

activities; fulfilling legal obligations and reporting to any state and other competent agencies, 

institutions, organizations, establishments and authorities; getting in contact and carrying on 

correspondence. 

 

The reason that gives us the right to process your data is: 

 

The processing of your data is necessary to perform a contract we have or intend to have with 

you; the processing is also necessary for us to comply with any legal obligations DEKRA 

AUTOMOTIVE EOOD might have (e.g. under the Accounting Act with regard to the storage 

of accounting documents, the VAT Act, etc.). 

 

All the legitimate interests pursued by us or a third party working for us are as follows: 

 

Developing and carrying on the business of DEKRA AUTOMOTIVE EOOD; executing and 

performing contracts to which DEKRA AUTOMOTIVE EOOD is a party. 

 

The following organizations/individuals will receive your personal information: 

 

Recipients of your data may be public authorities to which we provide your data under 

specific and clear legal obligations. 

 

All third parties who may receive your data are obliged to keep it secure and use it only to 

fulfill their obligations to us. 

 

Transfer of personal data to a non-EU country or to an international organization 

 

DEKRA AUTOMOTIVE EOOD does not transfer your personal data to a country outside the 

EU or to any international organization. 

 

Data retention period 

 

DEKRA AUTOMOTIVE EOOD will store your personal data for no longer than the period 

provided for by a regulation, our legal relationship with you, our contract with you or the 

period of validity of our offer/pro-forma invoice; in case of indebtedness, until the final 

collection of all claims of DEKRA AUTOMOTIVE EOOD; and in case of a complaint, until 

the final completion of the complaint proceedings. 

 

Your rights as a data subject are the following: 

 



At any time while we store or process your personal data, you (according to the terminology 

of the law, the data subject) have the following rights: 

 

• you have the right to request a copy of your personal data from DEKRA 

AUTOMOTIVE EOOD and the right to access your personal data at any time; 

 

• you have the right to request from DEKRA AUTOMOTIVE EOOD your personal 

data in a form convenient for transfer to another data controller, or to ask us to do so 

without being hindered by us; 

 

• you have the right to request from DEKRA AUTOMOTIVE EOOD to correct without 

undue delay your inaccurate personal data as well as data that is no longer up to date; 

 

• you have the right to request from DEKRA AUTOMOTIVE EOOD that your personal 

data be deleted without undue delay if any of the following exists: 

 

o the personal data is no longer needed for the purposes for which it was 

collected; 

 

o when you have objected to the processing; 

 

o when the processing is illegal; 

 

o when the personal data must be deleted in order to comply with a legal 

obligation under the EU law or the law of a Member State that applies to us as 

a data controller; 

 

o when the personal data was collected in connection with the supply of 

information society services. 

 

We may refuse to delete your personal data for the following reasons: 

 

o to comply with a legal obligation or to perform a task of public interest; 

 

o for reasons of public interest in the field of public health; 

 

o for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research 

purposes or statistical purposes, insofar as the erasure is likely to render 

impossible or seriously impair the achievement of the specific purposes; or for 

the establishment, exercise or defense of legal claims. 

 

• you have the right to request from DEKRA AUTOMOTIVE EOOD to restrict the 

processing of your personal data, in which case the data will only be stored, but not 

processed. Our refusal to restrict will explicitly be in writing only and we are obliged 

to give you a lawful reason for such refusal; 

 

• If we need to use your personal data for a new purpose not covered by this Privacy 

Statement, we will provide you with a new data protection notice and when, and 

where necessary, we will ask for your prior consent for the new processing. 

 



All of the above requests will be forwarded if there is a third party (recipients, including 

outside the EU and international organizations) in the processing of your personal data. 

 

You have the right to appeal to the supervisory authority 

 

You have the right to file a complaint directly to the supervisory authority, the competent 

authority being the Personal Data Protection Commission, at 2, Prof. Tsvetan Lazarov Blvd. 

1592 Sofia (www.cpdp.bg). 

 

Should you wish to file a complaint regarding the processing of your personal data through 

DEKRA AUTOMOTIVE EOOD, you can do so at the contact details of DEKRA 

AUTOMOTIVE EOOD above or refer it directly to the Data Protection Officer (using the 

contact details above).  
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