ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
УВАЖЕМИ КЛИЕНТИ, ПАРТНЬОРИ, АКЦИОНЕРИ,
„Мехатроника” АД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК
107032279 със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. Райко Даскалов 7, България, тел: 066 /
817 514, факс: 066 / 817 501
„Мехатроника” АД е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на лични
данни- Регламент (ЕС) 2016 / 679.
Ние, „Мехатроника” АД, пазим неприкосновеността на всяка лична информация и на личността и се
стремим да отговаряме на всички европейски и национални законодателни актове. В тази връзка бихме
желали да Ви уведомим по ясен и разбираем начин за типа лични данни, които обработваме, целите и
основанията за обработване, срока за съхранение, както и с възможността за упражняване на правата
Ви.
1. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ
Събираме минималното количество данни, които са ни необходими за извършване на определена цел,
според законово основание, изпълнение по договор, за управление и охрана на собствеността.
Може да събираме и съхраняваме Вашите данни като физическо лице или като представител на наши
контрагенти, юридически лица.
 За изготвяне на заявки и изпълнение на доставки ние събираме име, служебен адрес, длъжност,
телефонен номер, електронна поща;
 За изпълнение на договори, като представляващ Вашата организация, събираме имената Ви,
служебен адрес, длъжност, телефонен номер, имейл и личен подпис;
 Ако се свържете с нас по имейл съхраняваме и Вашата кореспонденция;
 За управлението на собствеността съхраняваме Вашите данни като акционери в дружеството в
т.ч. име, ЕГН, адрес, брой на притежаваните акции;
 При посещение във външната територия на дружеството, използваме денонощно
видеонаблюдение и събираме данни за Вашата физическа идентичност- видеообраз. Правим
това с цел да опазим собствеността на дружеството.
2. ОТКЪДЕ СЪБИРАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА
Информацията ни е предоставена от Вас или Вашите представители- физически лица, или е получена
от интернет. Понякога може да получаваме лични данни за Вас от трети страни- например: клиенти,
други бизнес партньори, публични регистри. Информация относно собствеността Ви в дружеството, като
акционери, събираме от Централен депозитар.
3. КОЙ ИМА ДОСТЪП
Достъп до данните Ви имат само оторизирани за конкретните цели лица в предприятието, които са
запознати със законовите изисквания по защита на личните данни, както и с Вътрешните правила за
обработка, съхраняване и защита на личните данни в „Мехатроника” АД и с всички произтичащи от това
процедури и задължения.
4. НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ДАННИТЕ ВИ
Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни на следните страни:
 лица, в качеството им на „обработващи лични данни”;
 трети лица или институции (НАП, Търговски регистър и др.) по силата на нормативни актове;
 куриерски фирми за изпращане/получаване на стоки и/или материали, както и за рекламация.
5. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ДАННИТЕ ВИ
„Мехатроника” АД предприема всички необходими мерки за защита на данните Ви- физическа,
персонална, документална и защита на автоматизираните информационни системи и/или мрежи,
съгласно Вътрешните ни правила за обработване, съхраняване и защита на лични данни. Всички
документи се съхраняват и обработват така, че за тях да бъде осигурена максимална защита при
различни рискове от неправомерен достъп, от случайно или неправомерно унищожаване или загуба, от
разпространение и използване на данните, извън законово предвидените случаи и извън целите, за
които са били събрани
6. КОЛКО ВРЕМЕ ГИ СЪХРАНЯВАМЕ
Всички лични данни се съхраняват толкова дълго време, колкото е необходимо, за да удовлетворим
целта, за която са събрани от нас или предоставени от Вас, включително предвид рамките на
приложимия законов срок. Документите, съдържащи лични данни, за които е изтекъл нормативно

определеният срок за съхранение, за които е удовлетворена целта на събиране и които не са
необходими за справки, се унищожават, съгласно утвърдена процедура.
Счетоводни документи по Закона за счетоводството се съхраняват 10 години;
Документи за управленска отчетност по Търговския закон се съхраняват 10 години;
Данните от видеонаблюдението се изтриват автоматично след запълване паметта на записващите
устройства.
7. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА
Като субекти на лични данни имате право на достъп до данните си, до информация относно това, как
съхраняваме и обработваме вашите данни, както и къде и на кого ги предаваме. Имате право данните
Ви да бъдат коригирани по всяко време или изтрити, ако това не противоречи не нормалната дейност на
предприятието.
Ако имате някакви въпроси или притеснения, относно обработката на личните Ви данни или желаете да
упражните някое от Вашите права, молим да се свържете с нас на посочения имейл:
irina.bliznakova@stsbg.com или на тел. 066 / 817 506, както и лично, на адрес- ул. Райко Даскалов 7, гр.
Габрово, „Мехатроника” АД.
Ако считате, че сме нарушили някое от правата Ви, във връзка с личните данни, имате право да
подадете жалба до регулаторен орган на ЕС, който за България е: Комисия за защита на личните данни,
бул. Проф. „Цветан Лазаров” 2, гр. София 1592, факс- 029153525, email: kzld@cpdp.bg

