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Кой обработва личните Ви данни?  

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП /наричано по-долу 

„Администратор“ или „Администраторът“/ е юридическо лице със статут на  държавно 

предприятие по чл.62, ал.3 от Търговския закон.Предприятието е вписано в ТРРЮЛНЦ, с ЕИК 

201617654, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен 8800, ул.“Орешак“ № 15А. 

Предприятието е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните 

данни и Регламент 2016/679 на ЕС - обработва личните Ви данни в съответствие с настоящото 

уведомление и приложимото право.  

Настоящото уведомление е приложимо по отношение на цялата информация съдържаща 

лични данни, която се съхранява и обработва във връзка с оправени/издадени искания, заявления, 

разрешения, предложения сигнали, възражения и жалби в „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП и неговите териториални поделения. 

Данни за контакт с „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

Местоположение: 

Държава: България 

Адрес: гр.Сливен, п.к.8800, ул.“Орешак“ № 15А 

Телефон:  044/62 29 21 

Факс: 044/ 62 20 77 

Уеб сайт: http://www.uidp-sliven.com 

Електронна поща:  uidp@uidp-sliven.com 

Длъжностно лице по защита на данните в „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

Данни за контакт с ДЛЗД:  

Гр.Сливен, п.к.8800, ул.“Орешак“ № 15А 

Телефон:  044/ 62 29 21 

Електронна поща: uidp@uidp-sliven.com 

Цели за обработването на личните Ви данни 

Администраторът обработва личните данни на лицата, които отправят/получават искания, 

заявления, предложения, сигнали, възражения и жалби, за следните цели: 

 За произнасяне по въпроси в рамките на компетентността на администратора или за 

препращане, съгласуване или консултиране за искането, заявлението, разрешението, 

предложението, сигнала, възражението или жалбата до компетентния орган; 

 За превенция срещу лошо управление на имуществото на предприятието; 
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 За недопускане или разследване на незаконосъобразни действия/бездействия на 

служителите. 

При необходимост да използваме вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от 

настоящото уведомление, ще Ви предоставим ново такова. 

Администраторът не използва процеси на автоматизирано вземане на решения, включително 

профилиране по смисъла на Регламента. 

Основание за обработване на личните Ви данни 

 Основанието за обработването на личните Ви данни е изпълнение на законово задължение 

за „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП като конкретното законово 

задължение за администратора е различно в зависимост от вида на производството, което се 

развива пред администратора във връзка с искането, заявлението, разрешението, предложението, 

сигнала, възражението или жалбата. 

  В определени хипотези, обработването може да се основана на легитимните интереси на 

администратора. 

Източници на личните данни: 

Личните данни се предоставят в повечето случаи от субекта.В някои хипотези е възможно 

данните да бъдат събирани от трети лица. 

 Задължително ли е да предоставянето на личните Ви данни? 

 Предоставянето на данните Ви е задължително.Непредоставянето на данните ще доведе до 

невъзможност да се образува, развие или да приключи конкретната процедура/производство. 

Категории лични данни, които се обработват във връзка подадени искания, заявления, 

предложения, сигнали, възражения и жалби. 

Лични данни свързани с идентификация на субекта и възможностите за комуникация с него: 

 Идентификационни данни: три имена и данни от документ за самоличност;   

 Адрес за контакт; 

 Телефонен номер за контакт; 

 Електронна поща. 

Искането, заявлението, предложението, разрешението, сигнала, възражението или жалбата 

могат да съдържат и други лични данни, които имат връзка с конкретното производство. 
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Лица/организации, които могат да получат личните Ви данни: 

 Служители на администратора, чиито трудови функции налагат обработване на личните 

Ви данни за конкретни цели; 

 Лица и институции, които са компетентни да разгледат, съгласуват или да се произнесат 

по искането, заявлението, предложението, сигнала, възражението или жалбата – при препращане 

по компетентност; 

 Лицензирани пощенски оператори и техни служители; 

 Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери, като например оценители; 

 Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват 

предоставянето на информация, сред която има и лични данни; 

 

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП  не предвижда да предава Ваши 

лични данни на трети държави или международни организации.    

Срок, за който ще се съхраняват личните Ви данни. 

Личните Ви данни ще бъдат съхранявани докато има нормативно основание затова и е 

различен в зависимост от спецификата на конкретното производството, което се развива пред 

администратора.Във всички случаи, администратора се задължава да заличи лични Ви данни 

щом отпадне основанието им за съхранение по реда разписан в Политиката за защита на личните 

даннни на администратора. 

Вашите права като субект на личните Ви данни са следните: 

 имате право да поискате копие от Вашите лични данни, съхранявани от 

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

 имате право да поискате от администратора личните си данни във вид удобен за 

прехвърлянето им на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да ги прехвърлим 

на друг администратор, без да бъдете възпрепятствани от наша страна; 

 имате право да поискате от администратора  да коригира без ненужно забавяне, 

неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални. Имате право да поискате 

от администратора   попълване на непълните Ви лични данни; 

 имате право да поискате от администратора  личните Ви данни да бъдат изтрити без 

ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:  

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

 когато обработването на личните данни е незаконосъобразно;  

 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;  

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:  
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 доколкото и когато е налице упражняване на правото на свобода на изразяването 

и правото на информация;  

 за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача 

от обществен интерес,  

 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; 

 за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; 

 по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;  

В случай че сме задължение да изтрием личните Ви данни и сме направили някой от тези 

данни обществено достояние, ще предприемем всички разумни стъпки и технически мерки, 

отчитайки възможните начини и разходи, за да уведомим администраторите, които 

обработват данните, че искате изтриване на всички носители на данни от тези 

администратори. 

 имате право да поискате от администратора  да ограничи обработването на личните 

Ви данни, ако е на лице някой от изброените случаи: 

 ако оспорвате точността на личните данни. В този случай обработването се 

ограничава за срок, който ще ни позволи да проверим точността на данните;   

 ако обработването на данните се е оказало неправомерно, но не желаете личните Ви 

данни да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено ползването им; 

 ако повече не се нуждаем от обработване на данните, но изискате данните за 

установяване, упражняване или защита на правни претенции. 

По ваше желание, всички горепосочени искания ще бъдат съобщени на други лица 

получатели, на които са били разкрити данните, освен ако е невъзможно или не изисква 

прекалено големи усилия. Ако изискате, ще Ви уведомим за получателите. 

Всички права, искания и възможности, във връзка с обработването на данните Ви, 

включително правото Ви на обжалване можете да реализирате като попълните приложената в уеб 

сайта на администратора ФОРМА ЗА ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТ НА ДАННИТЕ (Приложение № 1)  

или в свободен текст по реда на Процедура за управление на исканията и възраженията от 

субектите (Приложение № 2).  

 

Право на жалба до надзорния орган 

Вие 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). 
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В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез  

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП, можете да го направите при спазване 

на Процедурата за управление на исканията и възраженията от субектите (Приложение № 2). 

Можете да получите повече допълнителна информация във връзка с обработването и 

съхраняването на личните си данни, като се запознаете с нашата Политика за защита на личните 

данни, достъпна на сайта ни - http://www.uidp-sliven.com. 

 

 

 


