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УВЕДОМЛЕНИЕ ДО КЛИЕНТИ 

ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА НА ФИРМАТА ЗА 

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 
ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД приема отговорно ангажимента си за законосъобразно, 

добросъвестно и прозрачно третиране на личната информация на служители, 
клиенти, доставчици и бизнес партньори, събирана от нас във връзка с дейността, 
която упражняваме.  
 
Настоящото уведомление цели да обясни как ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД обработва 

лична информация, която идентифицира или може да се идентифицира физически 
лица („Лични данни“) и лица, представляващи или действащи от името на 
юридически лица, с които дружеството има отношения във връзка със сключването и 
изпълнението на договор или доставянето на услуга.  

 
1. Идентификационни данни на дружеството като администратор на 

Лични данни  
 
ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД  
ЕИК: 203039195 
Гр. Пловдив 4004, район Южен, ул. Кукленско шосе №35, офис 5 
Имейл: office@makmetal.eu; eurosteeltrade@gmail.com  
Тел.: 02/491 12 52; Факс: 02/ 945 31 90  
 

Данни за контакт с длъжностното лице за защита на Личните данни на „Евро Стийл 
Трейд“ ООД:  
Р.Райкова  
имейл: dlzld_raykova@makmetal.eu 
 
ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД разполага и поддържа режим за защита на Личните данни, 
който осигурява ефективната и сигурната им обработка. Режимът и процедурите са 
подробно описани в Инструкция № 36-И/11.05.2015 г., одобрена и приета от КЗЛД, 
както и в актуализираната й версия от май, 2018 г. /Инструкция № 36-И-

Н/25.05.2018 г., като всеки служител на дружеството е запознат с нейното 
съдържание, приложенията й и със заповедите за нейното прилагане. 
 

2. Лични данни на лицето, подлежащи на събиране, обработка и 

съхранение от ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД   
 

2.1. За сключване и изпълнение на Договор с юридическо лице, ЕВРО СТИЙЛ 
ТРЕЙД ООД обработва Лични данни за поне едно от следните лица (всяко 
едно от тези лица се нарича по-долу „Лицето“): 

 
o Законен представител на Контрагента; 
o Представител по пълномощно на Контрагента; 
o Лице за контакт с Контрагента, изрично посочено като такова в договора или 

от контрагента и/или служител на контрагента, чиито служебни задължения 
са свързани с договорните взаимоотношения между ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД и 
контрагента.  

 
Някои от гореописаните Лични данни ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД събира и получава от 

контрагента, докато други – събира независимо - от публично достъпните регистри и 
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източници на информация. 

 
2.2. За приемане на заявка за посещение на адрес с цел предаване на 

ИУЕЕО/ИУМПС/НУБА, направена по телефона/ел.поща, ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД 
ООД обработва следните лични данни: 

 
o Идентификационнни данни на заявителя;  
o Данни за контакт;  
o Данни относно правата на заявителя да предостави за бракуване съответното 

ЕЕО, МПС, батерии, акумулатори и др.;  
 
3. Цели за събиране, обработка и съхранение на Личните данни 

 
1. За установяване на надлжено представителство на контрагента – юридическо 

или физическо лице;  

2. За  коректно изпълнение на условията по договора/предоставяне на услугата; 
3. За поддържане на връзка за кореспонденция по договора/предоставената 

услуга и обмен на съобщения;  
4. Обработването е необходимо за спазването на законови задължения, които се 

прилагат спрямо ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД; 
 

4. Правни основания за събиране, обработка и съхранение на Личните 
данни 

 

ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД обработва Личните данни на Лицето по следните правни 
основания: 

4.1. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на ЕВРО 
СТИЙЛ ТРЕЙД ООД във връзка с търговска дейност по събиране, 

транспортиране, изкупуване и обработване на отпадъци от метал, излезли 
от употреба електрически уреди, излезли от употреба моторни превозни 
средства и др., както и с всяка друга незабранена от закона стопанска 
дейност. Легитимните интереси на ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД, заради които 
дружеството трябва да обработва Лични данни, основно са:  

(i) сключване на валиден и обвързващ договор/предоставяне на услуга;  
(ii) реализиране на интересите и защита на правата на ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД 

ООД във взаимоотношенията с контрагенти;  
(iii) за статистически и архивни данни, съхранението на които е посочено в 

закон; 
 

5. Начин на съхранение и обработка на Личните ви данни 
 

ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД съхранява Личните данни в защитена среда в 

електронна форма и на хартия. Освен това, ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД поддържа бази 
данни с Личните данни в различни софтуерни приложения, които ползва за 
управление на вътрешния документооборот в изпълнение на нормативните 
изисквания при упражняване на дейността по събиране, третиране и транспортиране 
на отпадъци от ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА и други. Обработването на Лични данни може 
да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, 
актуализиране /при необходимост/, извличане, използване за целите, описани по-
горе, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. 

Лицата, които приемат и съхраняват Вашите данни, са ограничен брой служители 

на отдел „Дейности с отпадъци“ и до тях имат достъп само тези служители на ЕВРО 
СТИЙЛ ТРЕЙД ООД, които имат нужда от такъв за постигане на гореописаните цели, 
или за които законът изисква това. Такъв е случаят с предоставяне на минимална 
група данни на служителите на финансово-счетоводен отдел за целите на издаване 
на фактура/протокол с утвърдения набор от задължителни реквизити в данъчния 
документ.  
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6. Срокове на съхранение на Лични данни  
 

ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД съхранява Личните данни на Лицето докато договорът има 
действие/услугата предстои да се състои и/или ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД има 

неудовлетворени претенции по него и докато Лицето представлява или е лице за 
контакт по Договора. Ако Лицето престане да бъде представител и/или лице за 
контакт по Договора, ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД преустановява обработването на 
Личните данни, независимо от това дали срокът на Договора е изтекъл и 
претенциите на ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД по него, са удовлетворени. 
 

7. Случаи, в които сме длъжни да предоставим Лични данни 
 
Личните данни могат да бъдат разкрити от ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД само ВЪЗ 
ОСНОВА НА СЪДЕБНО РАЗПОРЕЖДАНЕ ИЛИ СЪГЛАСИЕ НА КЗЛД, при условие, 

че това е позволено от закона и е необходимо, за да може ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД 
да спази приложимото право или да изпълни своите задължения по закон, или да 
отговори на искания или въпроси от компетентни надзорни органи. 
 

8.  Мерки на защита на личните данни, които предприемаме   
 
ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД поддържа подходящи технически и организационни мерки 
за защита на Личните данни срещу неправомерен достъп или незаконосъобразното 
им използване и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, 

достъп и/или повреждане или копиране.  
 

9. Правата Ви във връзка с предоставените от Вас Личните Ви данни 
 

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

9.1. имате право да поискате копие от Вашите лични данни от ЕВРО СТИЙЛ 
ТРЕЙД ООД по всяко време; 

9.2. имате право да поискате от ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД личните си данни във 

вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да 
поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша 
страна; 

9.3. имате право да поискате от ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД да коригира без 

ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са 
вече актуални; 

9.4. имате право да поискате от ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД 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 сте оттеглил своето съгласие; 
 когато сте възразил 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 като администратор на лични данни; 

 
10. Право на ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД на отказ от заличаване на Ваши 

данни 
 
10.1 при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на 

информация; 
10.2 за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на 

задача от обществен интерес; 
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10.3 при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в 

случай, че сте орган на власт); 
10.4 по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; 
10.5 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;  

10.6 за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 
 

11. Възражения срещу обработката и съхранението на Лични данни  
 

Ваше право е, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна 
ситуация, да възразите срещу обработването на Ваши Лични данни и да отправите 
писмено искане до ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД за оттегляне на съгласието си за 
предоставяне, обработка и съхранение на данните Ви.   

 
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с 2-месечно писмено 
предизвестие по образец, наличен в канцеларията на администратора на данни на 
адрес: гр. София кв. Кремиковци, производствена база в Индустриална зона и на 

уебсайта ни: www.makmetal.eu, освен ако не е налице обстоятелство по т.10, което 
възпрепятства възможността ни да ги заличим.   
 
Имате право да подадете и жалба 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). 
 
 
Приложение, което можете да откриете на сайта ни www.makmetal.eu във връзка със 

задълженията ни като администратор на лични данни съгласно регламента:  
 

1. Образец на искане от субект на данните /за достъп, коригиране, изтриване, 
пренос, възражение за ползване и др./ 

  

В случай, че имате неясноти относно личните данни, които събираме, моля изпратете 
Вашето запитване на  dlzld_raykova@makmetal.eu. 
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