МЕТАЛАЙН ЕАД
Декларация за обработка на личните данни
Самоличност на администратора на лични данни
Металайн ЕАД обработва Вашите лични данни, изключително за договорените цели, каквото е
да затвърди и изпълни едно договорно задължение, да се съобрази със законните задължения, да
защити законните интереси на Металайн ЕАД или да пристъпи към каквото и да е действие, за
което съществува Вашето съгласие.
На кого и какъв вид лични данни съставляват предмет за обработка
Личните данни, които съставляват предмет за обработка касаят клиентите на компанията, които
са физически лица, както и представителите на юридическите лица – клиенти, сътрудничещи
трети компании или подизпълнители, посетители, както и тези, които са подали молба за работа.
Данните се отнасят за:
• Данни за кореспонденция, като име и фамилия, работодател, адрес на работа, адрес на
електронна поща и телефонен номер
• Данни за идентификация за безопасен вход и пребиваване на територията на компанията,
като име и фамилия, регистрационен номер на МПС
• Допълнително, относно клиентите:
o Подробности по плащане и ценообразуване
• Или относно желаещите да постъпят на работа:
o Име и фамилия, домашен адрес, адрес на електронна поща, телефонен номер и
съответни документи за потвърждаване на въпросните данни
o Дата на раждане, семейно положение, националност
o Служебен стаж и академични квалификации
o Рекомендации от предишни местоработи
o Каквато и да е друга информация, която евентуално се предоставя посредством
подаваните документи
Кой обработва Вашите лични данни
Обработването се ограничава до абсолютно необходимото и се извършва от нашата компания,
други компании на ВИОХАЛКО, както и от сътрудничещи трети компании и наши
подизпълнители, така че да се гарантира успешното изпълнение на договорените цели. Вашите
лични данни няма да бъдат продавани на никого. Лични данни се предоставят на трети страни,
когато е необходимо за предоставянето на искани услуги и продукти, и за улесняването на
договореното наше сътрудничество с Вас, или когато се налага на компанията ни от държавните
власти в рамките на законните наши задължения.
Личните данни могат да бъдат изпращани на други компании на ВИОХАЛКО.
Личните данни няма да бъдат изпращани извън границите на ЕС.

В рамките на ЕС могат да бъдат използвани услуги cloud.
Защита на Вашите лични данни
Намерението на нашата компания е да осигуряваме вземането на подходящите мерки за защита
на Вашите лични данни, в който и да е етап или място на обработка.
Компанията ни, както и нашите подизпълнители, външни сътрудници, когато се използват, се
изисква да предприемат подходящи организационни и технически мерки, така че да бъде
осигурена защитата на личните данни от нерегламентиран достъп, използване, разкриване,
загуба и промени.
Съхранение на личните данни
Във връзка с удовлетворяването на по-горе отразените цели при обработка на Вашите лични
данни, ще съхраняваме данните за период от една година.
При това съществува възможност да съхраним тези данни за по-продължителен период, ако се
изисква нещо такова от закона или във връзка със законните интереси на компанията до момента,
когато тези интереси няма вече да важат.
Автоматизирана процедура за вземане на решения и създаване на профил
Не се провежда никаква автоматизирана процедура за вземане на решения, нито и съответна
процедура за създаване на профил въз основа на Вашите лични данни.
Вашите права като субекти на лични данни
С настоящото Ви информираме, че Вие имате следните права:
1. Да бъдете информирани относно личните данни, които обработваме и да поискате
предоставянето на копие.
2. Да изискате коригиране на данните.
3. Да изискате заличаване на данните или да възразите срещу обработката на данните, или
да поискате да бъдат наложени ограничения при тяхната обработка. Отбележете, че това
може да наруши сътрудничеството и / или предоставянето на услуги, съответстващи на
конкретните цели, за които се извършва обработката на личните данни.
4. За информация, която се събира само със Ваше съгласие, можете да оттеглите Вашето
съгласие.
Молим да отбележите, че при определени случаи, горепосочените права е възможно да
подлежат на определени изключения, условия или предпоставки, напр. в случаите §3 και §4
е възможно да се наложи да обработим допълнително тези данни, ако нещо такова се диктува
от закона, или за законни интереси на Металайн ЕАД до момента, когато тези интереси няма
вече да важат.
5. В случай, при който считате, че ние не обработваме Вашите лични данни законно или не
сме задоволили в достатъчна степен Вашите права, както е описано по-горе, Вие имате

право да подадете жалба в тази връзка до Надзорния орган във Вашата държава на
местоживеене или на Металайн ЕАД. Данните на Надзорния орган за Металайн ЕАД са:
Комисия за защита на личните данни
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Актуализация на Декларацията
В стремежа ни да подобряваме непрекъснато защитата на Вашите лични данни, точното и ясно
Ваше информиране относно тяхната обработка, и спазването на европейското и национално
право, настоящата Декларация за Защита на Лични Данни подлежи на промени.
Данни за кореспонденция
За каквито и да е въпроси във връзка с обработката на Вашите лични данни или упражняването
на Вашите горепосочени права, моля не се колебайте да се свържете с нас на телефон
+302104898111 & имейл privacy@metalign.eu.

