
   
 

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА 
КОНТРАГЕНТИ/КЛИЕНТИ/ДОСТАВЧИЦИ НА ИНКОФУДС ООД 

 

ИНКОФУДС ООД (наричано за краткост по- долу Администратор или Дружетвото) осъществява 
дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 
на Европейския парламент  относно защитата на физическите лица във връзка с обработването 
на лични данни. 

Настоящата информация има за цел да ви информира за всички аспекти на обработката на 
личните ви данни от Администратора и правата, които имате във връзка с тази обработка. 

1. Основание за събиране, обработване и съхранение на Вашите лични данни. 
• За изпълнение на договор или предприемане на стъпки за сключване на такъв с 

търговски партньор; 
• Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора; 
• За целите на легитимен интерес на Администратора или на трета страна. 

 
 

2. Цели и принципи на събирането, обработването и съхранението на Вашите лични 
данни 

2.1. При сключване на договор с търговски партньор ние събираме и обработваме Лични 
данни на законния представител на юридическото лице - страна по договора, за целите 
на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му. 

2.2. Данните за контакт на законния представител или служител за контакт са служебена 
информация и като такава не се разглеждат като лични данни 

2.3. При сключване на договор с партньор- физическо лице, ние събираме и обработваме 
Лични данни като три имена, ЕГН и данни по документ за самоличност, за целите на 
индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му. 
 
 

3. Принципи. Ние спазваме следните принципи при обработка на личните данни: 
• Законосъобразност, добросъвестност  и прозрачност 
• Органичение на целите на обработване 
• Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните 

данни 
• Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на 

сигурност на Личните данни 

При обработването и съхранението на Лични данни, Администраторът може да 
обработва и съхранява личните данни с цел да защити следните си легитимни интереси: 

• Изпълнение на задълженията си към Министерство на вътрешните работи, 
Национална Агенция по Приходите и други държавни и общински органи. 



   
 

4. Видове лични данни, които Администраторът събира и обработва 
4.1.  За контрагенти (в случай че това е юридическо лице - данните на представляващия 

дружеството) и клиенти събираме и обработваме Лични данни, като не е задължително 
да са събрани вскички от долуизброените. Предвид различното качество на Лицето 
спрямо контрагента, Администраторът може да обработва различна част от следните 
данни: 

• Три имена  
• ЕГН 
• Адрес 
• e-mail 
• Телефонен номер 
• Длъжност  

Тези данни се използват за извършване на следните операции със законни представители или 
пълномощници на юридически лица, включително с физически лица - партньори или клиенти:  

- Сключване и изпълнение на търговска сделка или договор с клиент: за сключването 
и изпълнението на търговска сделка с търговско дружесто, Администраторът 
обработва трите имена и ЕГН на законния представител или упълномощеното от 
дружеството лица, както и за физическото лице- партньор или клиент; 

- Установяване на надлежно представителство на Контрагента/Клиента- за тази 
цел са необходими три имена и длъжност на представителя; 

- Поддържане на връзка с Контрагента/Клиента- за тази цел са  необходими три 
имена, адрес за кореспонденция, e-mail, телефонен номер и длъжност на 
слъжителя/представляващия; 

- Реализация на законните права и легитимни интереси на Администратора- в 
случай за необходимост за тази цел се събират всички от гореизброените Лични данни 
на Лицето, представляващо Контрагента/Клиента или на клиента физичеко лице. 

Някои от данните събираме директно, предоставят ни се лично, други са публична 
информация. Някои от тях събираме на хартия в заключени шкафове или архив, други- в 
електронен вариант, защитени по надлежен начин. 

Достъп до Личните данни, които се събрат и обработват, имат само служителитте на 
Администратора, които се нуждаят от такъв достъп за постигане на гореописаните цели 
или за които законът изисква това. 

 
4.2.  Администраторът не събира и не обработва Лични данни, които се отнасят за 

следното: 
• Разкриват расов или етнически произход, 
• Разкриват политически, религиозни или философски убеждания, или членство в 

синдикална организация 
• Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни 

за сексуалния живот или сексуалната ориентация. 



   
 

5. Срок на съхранение на личните данни 
Администраторът съхранява Личните данни на законните представители на 
юридическите лица- страни по договор или физически лица- партньори, на клиентите си 
по договор с Дружеството за срока на изпълнеие на договора, за срока на 
неудовлетворени претенции по договора, в законови срокове, ако такива са приложими 
и за целите на опазване на легитимния интерс на Дружеството и изпълнение на 
законовите си задължения към държавните органи и институции. 

6. Предаване на вашите лични данни за обработване 
Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Лични 
данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите на обработване, които 
са законово установени или с които сте се съгласили, при спазване на Регламент 
2016/679 (GDPR). Администраторът декларира, че ще спазва всички изисквания за 
законост и сигурност при предаването. 
Администраторът не разменя, продава и разпространява лични данни.  
Администраторът не извършва трансфер на вашите лични данни. 
 

7. Права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 
• Право на достъп- Вие имате право да искате да получите от Администратора 

потвърждение, че Вашите лични данни се обработват. Имате право да получите 
достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до 
събиратенето, обработването и съхраняването на личните Ви Данни. 
Администраторът Ви предоставя при поискване копие от обработваните 
Лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. 
Предосравянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си 
запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост 
или прекомерност на исканията; 

• Право на коригиране или допълване- Вие имате право да поискате от 
Админитратора да коригира или допълни неточна или непълна информация за 
Вашите лични данни; 

• Право на преносимост- Вие можете да посикате, след като се легитимирате пред 
Администратора,  да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да 
ги прехвърлите към друг Администратор или да поискате Администраторът 
пряко да ги прехвърли към друг Администратор; 

• Право на получаване на информация- Вие можете да поискате от 
Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които 
Личните данни, за които е поискано коригиране, ограничаване или изтриване, са 
били разкрити; 

• Право да възразите- Вие можете да възразите по всяко време срещу 
обработването на лични данни от Администратора, включително ако се 
обработват за целите на директния маркетинг; 

• Право да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни- ако не 
желаете всички или част от Вашите Лични данни да бъдат обработвани от 
Администратора за конкретна или за всички цели на обработването, Вие 



   
можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане 
на искате в свободен текст или попълване на формата Приложение 1. 
Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност като 
поиска да представите документ за самоличност. 
Администраторът може да продължи да обработва част или всичките Ви 
Лични данни, ако съществува законово основание за това или за целите на 
обазване на легитимния интерес на Дружеството. 

• Право на изтриване („да бъдеш забравен”)- Вие имате правото да поискате от 
Администратора да изтрие част или всички Ваши лични данни, а 
Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, 
когато е налице някое от посочените по- долу основания: 

- Личните данни повече не са необходими за целите, за които се обработват; 
- Вие оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и 

нямате друго правно основание за обработването; 
- Вие възразявате срещу обработването  на свързаните с Вас Лични данни, включително 

за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които 
да имат преимущество; 

- Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на 
информационното общество. 

Администраторът не е длъжен да изтрие Личните Ви данни, ако ги съхранва и 
и обработва: 

- За изпълнение на законовите си задължения, свързани със задължения към държавни 
и общински институции 

- За упражняванет или защитата на правни претенции 
- За целите на архивирането в обществен интерес или за статистически цели 

В случай на упражнено право „да бъдеш забравен” Администраторът ще изтрие всички 
данни. За управняването на това право е необходимо да се изпрати молба в свободен текст 
или да се попълни Приложение 2 и лицето да се легитимира с документ за самоличност в 
офиса на Инкофудс ООД в с. Казичене, ул. Серафим Стоев 28. 

8. Защита на личните данни- Администраторът осигурява и поддържа подходящи 
технически и организационни мерки за защита на Личните данни срещу неправомерен 
достъп или незаконосъобразно използване на Личните данни и/или срещу тяхното 
инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или 
копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и 
неприкосновеност на Личните данни. Администраторът прави преоценка на мерките 
регулярно с цел постигане на постоянна сигурност на Личните данни. 

 
9. Лицата, носители на Лични данни могат да упражнят всичките си права относно заитата 

на личните данни чрез формите, приложени към настоящата инфрмация. Разбира се, 
тези форми не са задължителни и исканията могат да бъдат отправени във всякаква 
форма, която съдържа изявление за това и идентифицира притежателя на данни. 
В случай на нарушаване на правата съгласно горепосоченото или проложимото 
законодателства за защита на Личните данни, Субектите на Лични данни имат право да 
подадат жалба до Комисията за защита на личните данин на телефон 02/915 3 518 или 
на сайт www.cpdp.bg  

http://www.cpdp.bg/


   
 


