ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Бургаската търговско-промишлена палата (БсТПП) сдружение с нестопанска цел –
частна полза в качеството си на администратор на лични данни прилага всички подходящи
технически и организационни мерки, с които разполага, за да гарантира защита на Вашите
права и сигурността при обработването на лични Ви данни и има задължение да Ви информира
какво да очаквате, когато обработва Вашите лични данни.

ЗА КОНТАКТ С БУРГАСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (БсТПП)
Наименование: БУРГАСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА,
ЕИК/БУЛСТАТ :102011570
адрес за кореспонденция: гр. Бургас 8000, ул. Булаир № 9, ет.1, п.к.111
електронна поща: bscci@bcci.bg
интернет страница: www.bschamber.com
Телефон.: 056 812 007, 056 810 072

Основанието за обработване на Вашите лични данни от БсТПП е изпълнението на поне
едно от следните условия:
 Вие сте предоставили съгласие на БсТПП да обработва Вашите лични данни, за да
ползвате услугите на БсТПП. Услугите са подробно описани в Устава, който е публикуван
на горепосочената Интернет страница в раздел „БсТПП”.
 Вие сте в договорни или преговорни отношения с БсТПП;
 БсТПП обработва Вашите лични данни за да изпълни свое законово задължение.
 БсТПП обработва Вашите лични данни за целите на свой или на трета страна легитимен
интерес

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:
- Човешки ресурси;
- Членове на палатата – преки, асоциирани и почетни;
- Сътрудници
- Обучавани лица;
- Видеонаблюдение;
- Абонати на информационен бюлетин;
- Контрагенти;

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
За целите на управлението на човешките ресурси, обработваме лични данни на
кандидати за работа, бивши и настоящи служители на палатата, като име, ЕГН, данни за
документи за самоличност, телефон, електронен адрес, образование, трудова дейност,
квалификация, данни за здравето, както и други данни, изискуеми по силата на специалните
закони, регламентиращи трудовите и служебните правоотношения, данъчно-осигурителните
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правоотношения, счетоводното отчитане, безопасните и здравословни условия на труд, както и
социалните въпроси.
Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на
трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. Могат да бъдат предоставени на
НАП, Сметна палата, ИД „ Главна инспекция по труда“ и други публични органи според техните
правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското
икономическо пространство.
Във връзка с изпълнението на трудови и служебни правоотношения се обработват само
изискуемите по закона лични данни и се съхраняват в изискуемите от трудовото и
осигурително законодателство срокове.
При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните
закони, уреждащи тази дейност. Срокът за съхранение на данните е 1 месец след приключване
на процедурата, след което предоставените документи – оригинали или нотариално заверени
копия се връщат на кандидатите по начина, по който са подадени.
Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по
договор със службата по трудова медицина по реда на Наредба № 3/25.01.2008 г.

ЧЛЕНОВЕ НА ПАЛАТАТА
Членовете на палатата са преки, почетни и асоциирани. Те могат да бъдат физически и
юридически лица. Редът за членство е уреден с устава на палатата като физическите лица и
управляващите юридически лица подават молба, съдържаща следните лични данни:
- За ЮЛ – три имена на управляващия дружеството, мобилен телефон, ел.поща,адрес
по седалище и управление на дружеството, както и бизнес адрес,
- За ФЛ - три имена, мобилен телефон, адрес по местоживеене, ел.поща.
За осъществяване на една от услугите, които предоставяме на своите членове и партньори изготвяне на покани-декларации за бизнес пътувания на чужденци в България, е необходимо
и задължително да се предостави нотариално заверено пълномощно от името на
управляващия търговското дружество в полза на Палатата с включени лични данни като три
имена, ЕГН, номер и дата на издаване на лична карта, адрес по местоживеене.

СЪТРУДНИЦИ (експерти; вещи лица; преводачи)
Сътрудниците на БсТПП работят въз основата на граждански договор, за чието сключване
обработваме следните категории лични данни:
- три имена, мобилен телефон, адрес по местоживеене, ел.поща, данни от документ за
самоличност.

ОБУЧАВАНИ ЛИЦА
За целите на обучението обработваме лични данни на:
 участници в семинари, провеждани от БсТПП и ЕИЦ Европа директно към БсТПП като
име, телефон, електронен адрес, трудова дейност.
Обработването се извършва на основание предоставеното от Вас съгласие за ползване на
услугите на БсТПП. Данните се съхраняват до оттегляне на съгласието.
 учащите в Центъра за професионално обучение към БсТПП като име, ЕГН, данни за
документи за самоличност, образование, данни за здравето
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На основание Закона за професионалното образование и обучение Управителят на ЦПО води
„Регистрационна книга за издадени документи за придобита степен на професионална
квалификация” и „Регистрационна книга за издадените удостоверения” със срок на съхранение
3 години.
Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на
трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. Могат да бъдат предоставени на
публични органи според техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява
извън ЕС и Европейското икономическо пространство.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Видеонаблюдението се поддържа от етажната собственост. Записите от видеонаблюдението се
съхраняват от етажната собственост за срок от 30 дни, след което се унищожават автоматично.
За изтичане на лични данни от видеонаблюдението е длъжен да информира служителят
„Охрана” на етажната собственост.

АБОНАТИ НА ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Бюлетинът на БсТПП се разпространява от „Български пощи”, като на всички абонати са
подадени адрес, име и фамилия.
Бургаска търговско-промишлена палата не събира и не обработва лични данни, които
разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски
убеждения или членство в синдикални организации, генетични и биометрични данни, данни за
сексуалния живот или сексуалната ориентация.
БсТПП не обработва лични данни на деца.
БсТПП не предоставя лични данни на трети държави.
БсТПП може да споделя Вашите лични данни със свои партньори при съвместни
инициативи, съорганизатори на събития и други дейности. Тези получатели са законово или
договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на Вашите лични данни. Те
нямат право да използват, разкриват или променят данните освен за целите на изпълнение на
възложените от нас услуги.

СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Ние съхраняваме Вашите лични данни само за срока, който е необходим за изпълнение
на конкретната цел, за която се обработват или който се предвижда по закон.

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679
ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ
Вие имате право да поискате потвърждение обработват ли се Ваши лични данни и да
получите достъп до данните, както и целите на обработване, категориите лични данни, които
се обработват, получателите, сроковете на съхранение, всякаква налична информация за
източника на данни. Информация ще получите без ненужното забавяне в срок 1 месец от
получаване на искането.
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ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ
В случай, че обработваме непълни или неточни данни, Вие имате право по всяко време
да поискате непълните данни да бъдат попълнени, а неточните – коригирани, което ще
направим без ненужно забавяне.

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ (ПРАВО „ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“)
Вие имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни, без ненужно забавяне
в случай, че прецените, че Вашите лични данни не са необходими повече за целите, за които са
били събрани, оттеглите своето съгласие или че са обработват незаконосъобразно.

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО
Вие имате право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни,
ако оспорвате точността на личните си данни за срок, в който можем да извършим проверка,
ако не желаете изтриване на личните си данни, но обработването е неправомерно или ги
изисквате във връзка с упражняване или защита на правни претенции. Обработването на
личните Ви данни ще бъде ограничено, ако сте възразил срещу обработването в срока на
извършване на проверката.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ
Вие имате право по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни,
което ще бъде прекратено, освен ако обработването им не е наше законово задължение. За
целите на директния маркетинг имате право по всяко време да възразите срещу
обработването на Вашите лични данни като обработването им за тези цели ще бъде
прекратено.

АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ РЕШЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОФИЛИРАНЕ
Сдружението не извършва автоматизирано вземане на решения.

ПРАВО НА ЖАЛБИ
При нарушаване на Вашите права при обработка на личните Ви данни имате право да
подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в срок 6 месеца от узнаване
на нарушението, но не по-късно от 2 години от извършването му.
Жалбата до комисията се подава с писмо, по факса или по електронен път по реда на
Закона на електронния документ и електронните удостоверителни услуги на адрес:
София 1592 бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2
Тел.: 02/9153515
Факс: 02/9153525
e-mail kzid@cpdp.bg
www.cpdp.bg
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Можете да обжалвате действия и актове на БсТПП за нарушаване на Вашите права по
Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) пред съда по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Анонимни и неподписани от подателя жалби не се разглеждат.
ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО
Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга
законосъобразността на обработването им въз основа на съгласие, преди то да бъде
оттеглено.
Ние ще Ви укажем съдействие да упражните правата си по Регламент (ЕС) 2016/679 в
предпочетената от Вас форма (писмена, електронна, устна), при условие че Вашата
идентичност с притежателя на данните е доказана. В случай че сте упълномощени от
притежателя на данните да упражните правата му по Регламент (ЕС) 2016/679, необходимо е
да представите пълномощно.
Личните данни, обработвани във връзка с разглеждане на отделните заявления ще се
използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни
могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“
Сайтът на БсТПП не използва „бисквитки“.
В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени „бисквитки“ и
политика на сигурност, над които ние нямаме контрол.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ
Тази политика за поверителност не покрива препратките в сайта на БсТПП към други
уебсайтове. Препоръчваме Ви да се запознаете с декларациите за поверителност на другите
уебсайтове, които посещавате.
Запазваме си правото да променяме политиката си за поверителност.
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