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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.
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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/проформафактурата; 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 погоре данни за контакт.)
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