ДЕКЛАРАЦИЯ
за поверителност и защита на личните данни, обработвани от
„Унисист инженеринг“ ЕООД

„Унисист инженеринг“ ЕООД е юридическо лице, регистрирано в Агенцията по
вписвания с ЕИК 121224604, със седалище и адрес на управление гр. София, 1582,
район Искър, ж.к. Дружба 2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 144, тел. 02/886 1203,
e-mail: office@unisyst.bg, АДМИНИСТРАТОР на лични данни по смисъла на чл. 4,
параграф 7 от Регламент (EС) 2016/679 Общ регламент за защита на данните, във
връзка с осъществяване своята дейност по проектиране, производство, внедряване и
сервизно обслужване на промишлени контролно измервателни уреди и системи.

„Унисист инженеринг“ ЕООД и Вашите лични данни
Защитата на личните данни на всеки гражданин е от изключителна важност за
„Унисист инженеринг“ ЕООД. Именно поради тази причина са предприети
необходимите технически и организационни средства за защитата им, част от които
е и настоящата Декларация за поверителност и защита на личните данни.

Защо обработваме Вашите лични данни
Основната цел, за която се извършва обработване на Вашите лични данни, е
идентифицирането им по безспорен начин, във връзка с осъществяването на
следните законоустановени и договорни цели:
 Човешки ресурси
За целите на управлението на човешки ресурси, настоящи и бивши служители на
„Унисист инженеринг“ ЕООД.
Във връзка с изпълнението на трудови или граждански правоотношения се
обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в
определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.
 Клиенти, доставчици и контрагенти
В изпълнение на своите дейности и във връзка с правомощията си, „Унисист
инженеринг“ ЕООД обработва лични данни на физически лица за изпълнение на
договорите.
Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни
на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем,
достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор.
 Видеонаблюдение
„Унисист инженеринг“ ЕООД се извършва автоматично денонощно видеонаблюдение
за движението на служителите и посетителите към подходите на сградите на
фирмата с охранителна цел. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от
1 месец.

Принципи, от които се ръководим и които спазваме
Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение.
„Унисист инженеринг“ ЕООД спазва основните принципи, въведени
задължителни при обработването на лични данни:
 Принцип на законосъобразност, добросъвестност, прозрачност;
 Принцип на ограничение на целите на обработката;
 Принцип на обработка, сведена до минимум;
 Принцип на точността;
 Принцип за ограничение на съхранението;
 Принцип цялостност и поверителност;
 Принцип на отчетност.

като

Какви са Вашите права
При събирането и обработването на Вашите лични данни имате право на:









Информация относно обработваните Ваши лични данни и достъп до събраните
за Вас лични данни;
Коригиране ако данните са неточни;
Изтриване на личните данни, при наличие на законови основания за това;
Ограничаване на обработването на Вашите лични данни от страна на „Унисист
инженеринг“ ЕООД, при наличие на законови основания за това;
Преносимост на личните данни между отделните администратори – това право
Ви позволява да получите данните си от „Унисист инженеринг“ ЕООД и да ги
прехвърлите на друг администратор в подходящ за употреба формат;
Възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на
законови основания за това;
Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата
Ви са били нарушени.

Можете да защитите Вашите права лично или чрез пълномощник като подадете
писмено искане по образец до „Унисист инженеринг“ ЕООД, на място в офиса на
фирмата, по пощата, по електронен път, подписано с квалифициран електронен
подпис.
Вашите лични данни се съхраняват при нас съобразно целта, за която са събрани и в
законоустановените срокове.

Кога можем да разкрием Ваши лични данни
„Унисист инженеринг“ ЕООД прилага комплекс от мерки, за да защити Вашите лични
данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп,
разкриване, промяна или унищожаване. Възможно е при предвидени обстоятелства
Вашите лични данни да бъдат разкрити.
Например, при изрично съгласие от Ваша страна или при наличие на разрешение от
Комисията за защита на личните данни.
Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица при законови или
договорни задължения на „Унисист инженеринг“ ЕООД.
Възможно е разкриване на лични данни по искане на съда или на разследващи
органи (органите на полицията, следствието, прокуратурата), а също и когато бъдат
поискани от други държавни органи, когато е разрешено от закона.
Възможно е, когато е необходимо или уместно, да бъдат предоставени Ваши лични
данни за целите на националната сигурност или при възникнали проблеми от
обществена значимост.
Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни в „Унисист
инженеринг“ ЕООД , моля, свържете се с нас на адрес: office@unisyst.bg
Всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е
нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на
адрес: гр. София 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница:
www.cpdp.bg.

