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Кои сме ние? – „ЕВРОТРАНСПРОЕКТ” ООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията с ЕИК: 175153305, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика и приложимото
законодателство на Европейския съюз и Р. България.
Предметът на дейността на фирма “ЕВРОТРАНСПРОЕКТ” ООД е проектиране на железопътна инфраструктура; проектиране на
градски железопътни линии; дизайн на метрополии; проектиране на трамвайни линии; проектиране на пътни и железопътни конструкции;
проектиране на сгради, проектиране на хидротехнически и хидромелиоративни конструкции; проектиране на водоснабдяване и канализация;
геодезия и кадастър; геоложко инженерство и хидрогеоложки проучвания; обслужване по отношение на всички дейности, свързани с
проектиране и консултантски услуги в областта на железопътната и пътната инфраструктура и геодезията. Изброените дейностти се извършват
от проектанти с доказан опит и екип от технчески сътрудници. Работата във фирмата е организирана на йерархически принцип с гъвкаво
преструктуриране съобразно изискванята на конкретния проект и клиент. «ЕВРОТРАНСПРОЕКТ» ООД е администратор на лични данни по
смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.
Основната ни цел е да предоставяме качествени услуги в областта на проектиране, консултантски услуги и отчуждителни процедури,
строителен надзор, оценка на съответствието на инвестиционни проекти. Основни приоритети в нашата работа са пълнота, актуалност, точност,
надеждност и достъпност на данните. Водеща насока на нашите инвестиции е разработката на технологии на базата на световните постижения
и обработка на база данни, за повишаване на обхвата и качеството на информацията и намаляване на разходите за нейното поддържане и
предоставяне.
Данни за контакт с „ЕВРОТРАНСПРОЕКТ“ ООД:
Местоположение: Адрес: гр. София, ул. „Цар Самуил“ № 108
Имейл: office@eurotransproject.com, тел.:+359 2/8310137
Данни за контакт с отговорното лице по защита на личните данни:
С нашето отговорно лице по защита на личните данни можете да се свържете директно тук: Яна Грозева, ел. поща: office@eurotransproject.com,
телефон: +359 2/8310137
Личните данни, които събираме и обработваме от Вас са:
Категория лични данни:


Три имена;



ЕГН;



Постоянен адрес;



Телефони за връзка;



Електронна поща.
«ЕВРОТРАНСПРОЕКТ»ООД не обработва специални категории лични данни.
Гарантираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

1. Индивидуализиране на клиентите и контрагентите ни, на заинтересованите лица - собствениците и/или носителите на други вещни права
върху недвижими имоти;
2. За установяване на връзка с Вас по телефон, адрес и/или електронна поща с цел кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на
задълженията ни по най-коректния, добросъвестен и удовлетворяващ Ви начин по подадените заявления, молби и жалби;
3. За всички дейности, свързани с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на договорните ни правоотношения, както и
със събиране на вземания, произтичащи от последните - за изготвяне на всякакви документи в тази връзка (договори, допълнителни

споразумения, всякакви търговски, счетоводни и други документи);
4. Защита на законните права и интереси на собствениците и носителите на ограничени вещни права върху недвижимите имоти, свързани с
неприкосновеността на принадлежността им към правото на собственост.
Редица от горепосочените цели са изрично обусловени от нормативните изисквания и предписания на: Правото на ЕС; Международните
договори, по които Република България е страна; Закона за устройство на територията; Закона за счетоводството; Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс; Закона за задълженията и договорите; Закона за собствеността; Закона за кадастъра и имотния регистър; Закона за
наследството; Закона за гражданската регистрация; Закона за електронния документ и електронния подпис; Търговския закон; Закона за защита
на потребителите; Закона за достъп до обществена информация; Изпълнение на изискванията на международни класификатори за
стандартизация, като ISO 9001:2015 и други, както и всички относими към тях подзаконови нормативни актове.
Основанията, които ни дават право да обработваме Вашите данни са:


Вашето съгласие;



Изпълнението на договор с Вас;



Изпълнението на законови задължения.

«ЕВРОТРАНСПРОЕКТ» ООД не предоставя личните Ви данни на трети страни, без да получи изричното Ви съгласие за всеки конкретен
случай, освен ако не са изискани в предвидените от закона случаи от компетентните държавни или общински органи и по описаните в закона
ред и процедури.
Съгласие:
Със съгласието Ви да приемете това Уведомление за поверително третиране на личните данни (Декларация за поверителност), Вие ни
давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели. Съгласието е необходимо да бъде предоставено
изрично с попълването на Декларация за Съгласие по образец,
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с попълване на Заявление с искане за оттегляне на съгласие по образец срещу
документ за самоличност.

Период на съхраняване на данните
«ЕВРОТРАНСПРОЕКТ»ООД ще съхранява Вашите лични данни в съответствие със сроковете и по начина, подробно описани в ГРАФИК ЗА
СЪБИРАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА КАТЕГОРИИТЕ ДАННИ (Приложение № 17 към «Правила относно механизма на обработване на лични
данни и защитата им срещу незаконни форми на обработване в „ЕВРОТРАНСПРОЕКТ” ООД»).

Вашите права като субект на личните данни са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие като субект на данните, имате следните права:


имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „ЕВРОТРАНСПРОЕКТ“ ООД и право на достъп по всяко време до личните
си данни;



имате право да поискате от «ЕВРОТРАНСПРОЕКТ» ООД да коригира неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече
актуални;

Имате право да поискате от „ЕВРОТРАНСПРОЕКТ“ ООД личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания:


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



когато сте оттеглили своето съгласие;



когато сте възразили срещу обработването;



когато обработването 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 или по силата на международен договор, по който Република България е страна;



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:


при 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;



по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;



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 „ЕВРОТРАНСПРОЕКТ“ ООД 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;
Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до
«ЕВРОТРАНСПРОЕКТ» ООД;


имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);



имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;



имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо
профилиране;



при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото уведомление 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 могат да бъдат направени с попълване на Искане от субект на лични данни по образец, което е на

разположение в офиса на дружеството, и представяне на документ за самоличност.

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 «ЕВРОТРАНСПРОЕКТ»ООД, можете да го
направите на посочените данни за контакт на «ЕВРОТРАНСПРОЕКТ»ООД или директно на отговорното лице по защита на данните на
посочените по-горе данни за контакт.
Какво са лични данни?
Съгласно Общия регламент за защита на данните, личните данни се определят като:
"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект
на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, поспециално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или
повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или
социална идентичност на това физическо лице;".
Защо «ЕВРОТРАНСПРОЕКТ“» ООД събира и съхранява лични данни?
За да Ви предоставим всички услуги от предмета на дейност на дружеството, е необходимо да съберем лични данни с цел:
1. Индивидуализиране на клиентите и контрагентите ни, на заинтересованите лица - собствениците и/или носителите на други вещни права
върху недвижими имоти;
2. Установяване на връзка с Вас по телефон, адрес и/или електронна поща с цел кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на
задълженията ни по най-коректния, добросъвестен и удовлетворяващ Ви начин по искания, молби и жалби;
3. За всички дейности, свързани с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на договорните ни правоотношения, както
и със събиране на вземания, произтичащи от последните - за изготвяне на всякакви документи в тази връзка (договори, допълнителни
споразумения, всякакви търговски, счетоводни и други документи);
4. Защита на законните права и интереси на собствениците и носителите на ограничени вещни права върху недвижимите имоти – свързани
с неприкосновеността на принадлежността им към правото на собственост в процедура по изработване на архитектурни проекти или проекти
за изменение и във връзка с поддържането й в актуален вид.
Редица от горепосочените цели са изрично обусловени от нормативните изисквания и разписания на: Правото на ЕС;
Международните договори, по които Република България е страна; Закона за счетоводството; Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
Закона за задълженията и договорите; Закона за собствеността; Закона за устройство на територията; Закона за кадастъра и имотния
регистър; Закона за наследството; Закона за гражданската регистрация; Закона за електронния документ и електронния подпис; Търговския
закон; Закона за защита на потребителите; Закона за достъп до обществена информация; Изпълнение на изискванията на международни
класификатори за стандартизация, като ISO 9001:2015 и други, както и всички относими към тях подзаконови нормативни актове.
Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за гореописаните цели и не се използва с цел
злоупотреба и навлизане в личното Ви пространство. За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, „ЕВРОТРАНСПРОЕКТ“
ООД ще поиска от Вас допълнително съгласие.

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?
«ЕВРОТРАНСПРОЕКТ»ООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с
изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.
Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана
и за които сте уведомени тук.
Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в
определени срокове.
Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран
достъп, като:
1. Физическият достъп до помещения, в които се обработват лични данни, е ограничен (посредством заключващи системи и механизми) в
зоните от обекта с ограничен достъп.
2. Всички документи на хартиен носител, съдържащи лични данни, са подредени в шкафове, които са заключени в помещенията с ограничен
достъп.
3. Достъпът до системите, обработващи по електронен способ лични данни - локални компютри, комуникационно-информационни системи
- мрежови и периферни комуникационни устройства, специализирано разработени и инсталирани софтуерни продукти (системен и
потребителски софтуер) - е ограничен чрез уникални потребителски идентификатори и пароли.
Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?
«ЕВРОТРАНСПРОЕКТ»ООД по Ваше искане е длъжен да Ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как се обработва тя.
В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:
- Данни за контакт на отговорното лице по защита на данните;
- Целите на обработването;
- Правното основание за обработката;
- Съответните категории лични данни, които се обработват;
- Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
- Ако обработката се основава на законните интереси на «ЕВРОТРАНСПРОЕКТ»ООД или на трета страна, информация за тези интереси;
- Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
- Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както
и да направите възражение срещу такова обработване;
- Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
- Подробности за правото Ви на жалба до надзорен орган;
- Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването
на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива
данни;
- Източникът, от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от Вас;
- Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена
информация за съответната логика на тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.
Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?
Необходимо е да попълните Искане за достъп по образец, което можете да получите в офиса на дружеството.
За да удостоверите Вашата самоличност е необходимо да представите документ за самоличност и да попълните Вашите: три имена,
ЕГН/ЛНЧ, постоянен/настоящ адрес, телефонен номер, електронна поща, описание на искането, предпочитана форма за предоставяне
достъпа до лични данни (устно/писмено), подпис, дата, а когато заявлението се подава от упълномощено лице - и нотариално заверено
пълномощно.

