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Политика по управление на личните данни 
в Мек-Дизел България ЕООД 

 

“МЕК - ДИЗЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД(администратор/дружеството) поема ангажимент да обезпечи 
сигурността на личните данни, които събира и обработва, законосъобразно, добросъвестно и по 
прозрачен начин по отношение на субекта на данните начин. 

Лични данни са 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, по-
специално 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. 

Управлението на сигурността на личните данни се извършва в съответствие със Закона за защита 
на личните данни, неговите подзаконови нормативни актове и регламент (ЕС) 2016/679–GDPR. 

Данни, които събираме 
 
“МЕК - ДИЗЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД събира лични данни само, когато това е законосъобразно и  само 
ако и доколкото е приложимо поне едно от следните условия: 
 

 субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или 
повече конкретни цели; 

 обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е 
страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди 
сключването на договор; 

 обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага 
спрямо администратора; 

 обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта 
на данните или на друго физическо лице; 

 обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при 
упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора; 

 обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или 
на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или 
основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните 
данни, по-специално когато субектът на данните е дете. 

 
Във връзка с горните условия, “МЕК - ДИЗЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД събира информация от следните 
външни за дружеството физически лица: 
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 Субекти на данни (контактни данни – име,телефонен номер, населено място и електронна 
поща) в ролята им на служители на юридически лица, проявяващи интерес към продуктите 
и услугите, които предлагаме: 

o Лични данни във формите на фирмения уеб сайт за достъп до маркетингови 
материали, контактни форми и др. 

o Лични данни при абонамент за информационен бюлетин(промоции) 
 

 Кандидати за работа ( контактни данни, образование, квалификация и професионален 
опит,) посредством: 

o CV предоставено през уеб платформиза намиране на работа 
o CV изпратенo директно по електронна поща 

 
 Субекти на данни в ролята им наслужители на юридически лица – контрагенти на “МЕК - 

ДИЗЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД във връзка с изпълнение на договорните отношения. 

 
Автоматично събирана информация 
 

Автоматичното обработване на данни, когато това е необходимо, се извършва с използването на 
методи, при които не съществува алгоритъм за обратно получаване на информация за дадено 
лице, субект на лични данни, на база на изходната обобщена информация, резултат от 
автоматичната обработка.  

При достъп до уеб сайтовете на “МЕК - ДИЗЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД се събира информация относно 
домейн/интернет адрес (IP), от който  се използва уеб сайта; датата и часа на посещението; 
резултати от търсене,  както и други подобни параметри. Тази информация се използва само в 
обобщен вид, без да се обработват данни за конкретни физически лица, субект на лични данни и 
не се предоставя на трети страни. 

Използване на "бисквитки" (“cookies”) 
 

"Бисквитка" (“cookie”) е малък файл с данни, предаван от уеб-сайта към персоналния компютър, с 
цел да дава информация за поведението при преглеждане на сайта, която може да използвана за 
персонализиране на режима на работа. “МЕК - ДИЗЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООДизползва "бисквитки"само 
след предварително уведомяване и получаване на съгласие от потребителя.  

  

Как използваме личните данни  
 

1. За какви цели обработваме Личните данни? 
 
За целите на маркетинга: 

 За да изпратим определена информация, която считаме за полезна, включително за 
изпращане на маркетингови съобщения;  

 За да персонализирате съдържанието и рекламата, които виждате на уебсайтовете и 
приложенията ни в Интернет; 
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При кандидатстване за работа: 
 

Събраната информация в процеса на търсене на специалисти за обявени свободни 
работни позиции се използва единствено за целите на подбора и наемането на 
кадри за нуждите на “МЕК - ДИЗЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД. 

 
 Взаимодействие с Контрагенти 

Като част от изпълнението на задължения по сключени договори с клиенти “МЕК - ДИЗЕЛ 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД обработва следните данни: 

 Контактни данни, съхранявани във фирмените системи и документация 
 Лични данни на служители на клиенти, предоставени от последните, с цел 

сключване и/или изпълнение на вече сключени сделки  
 

 
2. За какви цели съхраняваме и обработваме Личните данни? - “МЕК - ДИЗЕЛ БЪЛГАРИЯ” 

ЕООД съхранява и обработва лични данни в качеството си на администратор или 
обработващ, единствено за цели, за които първоначално са били събрани, което 
включва процесите свързани с управление на договори, управление на човешките 
ресурси, маркетинг, търговска кореспонденция,продажба и доставка на стоки и 
услуги предлагани от дружеството.  
 

3. Как съхраняваме и обработваме Личните данни? – Личните данни се съхраняват и 
обработват в съответствие с приложимите нормативни документи: Закона за 
защита на личните данни, неговите подзаконови нормативни актове и регламент 
(ЕС) 2016/679 – GDPR. 
 

4. За какъв срок съхраняваме Личните данни? 

 “МЕК - ДИЗЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД съхранява събраните лични данни за нуждите на  
маркетинга, единствено за срока, за който са релевантни целите, за които са били 
събрани. 

 
 Данни на кандидати за работа се съхраняват за срок не по-дълъг от определения в 

закона. 
 

 Лични данни на служители на контрагенти се съхраняват в законоустановените срокове, 
в които могат да бъдат предявени съдебни претенции.  
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5. Кога и как споделяме лични данни - личните данни могат да бъдат разкрити от “МЕК - 
ДИЗЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, при условие че това е позволено от закона, във връзка с 
корпоративно преструктуриране, продажба, прехвърляне на активи, вливане, сливане или 
друга форма на преобразуване, или друга форма на промяна в корпоративната или 
финансовата структура на “МЕК - ДИЗЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД или свързаните с него 
юридически лица. Лични данни могат да бъдат разкрити и за да се защитят жизненоважни 
интереси на субекта на данни, легитимни интереси на “МЕК - ДИЗЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
(освен ако пред тези интереси на “МЕК - ДИЗЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД следва да се предпочетат 
правата и свободите или интересите на субекта на данни) или когато, по преценка на “МЕК - 
ДИЗЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, това е необходимо, за да може “МЕК - ДИЗЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
да спази приложимото право или да изпълни своите задължения по закон или да отговори 
на искания или въпроси от компетентни надзорни органи.  
 

6. Обработка на Лични данни на лица под 16 годишна възраст - “МЕК - ДИЗЕЛ БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД не обработва данни за лица, ненавършили 18 години. В случай, че такава 
информация постъпи по някой от комуникационните канали, тя подлежи на незабавно 
изтриване . 

 
 

Гарантиране на сигурността на личните данни 
 

“МЕК - ДИЗЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД поддържа високо ниво на компетентност и осъзнаване сред 
служителите относно важността на сигурното съхранение и обработка на лични данни, които 
дружеството обработва в ролята си на администратор, както и в случаите, когато дружеството 
обработва лични данни на клиенти. 

Служителите на “МЕК - ДИЗЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД са поели ангажимент да пазят търговските тайни 
на дружеството, включително и личните данни на субекти на данни, които са узнали и/или са 
имали достъп при изпълнението на трудовите си задължения.  

“МЕК - ДИЗЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД поддържа регистри за дейностите по обработване на лични 
данни, в случаите предвидени по закон. 

“МЕК - ДИЗЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД  прилага технически мерки за защита на личните данни, които 
включват: 

 Автентициране 
 Управление на достъпа 
 Съхранение на информация за достъп 
 Сигурност на работните станции 
 Сигурност на преносимите информационни активи 
 Защита на вътрешната мрежа 
 Защита на сървърите 
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 Защита на уеб сайтовете 
 Непрекъснатост на услугите 
 Архивиране 
 Сигурно унищожаване на данни 
 Сигурен обмен на данни с клиенти 
 Физическа сигурност 

 

Когато съществува вероятност определен вид обработване да породи висок риск за правата и 
свободите на физическите лица, както и в случаи определени от Комисията за защита на личните 
данни на Р. България,преди да бъде извършено обработването, “МЕК - ДИЗЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
извършва оценка на въздействието на предвидените операции по обработването върху защитата 
на личните данни и взема всички необходими мерки за гарантиране на сигурността на личните 
данни.  

“МЕК - ДИЗЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, 
включително фактите, свързани с нарушението на сигурността на личните данни, последиците от 
него и предприетите действия за справяне с него в съответствие с действащите процедури по 
управление на инциденти и подобряване на сигурността на информацията, като не по-късно от 72 
часа уведомява Комисията за защита на личните данни и субекта на данни.  

Достъп до информация, въпроси, възражения и решаване на 
спорове 
 

Всяко физическо лице, субект на лични данни  може да се възползва от: 

 Право на достъп: Да получи потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с 
него и ако това е така, да получи достъп до събраните лични данни, които го засягат и да 
упражнява това право за да бъде осведомено за обработването и да провери 
законосъобразността му; 

 Право на ограничаване на обработването: Да се запознава и да получава информация 
относно целите, за които се обработват личните данни и когато е възможно, относно 
срока, за който се обработват личните данни, получателите на личните данни, логиката на 
автоматизираното обработване на личните данни и последствията от такова обработване; 

 Право на изтриване(право „да бъдеш забравен“): Да поиска да бъде забравено, когато 
запазването на тези данни е в нарушение на правото; 

 Право на възражение: Да направи възражение срещу обработване за целите на 
директния маркетинг (включително срещу профилиране), независимо дали става въпрос 
за първоначално или по-нататъшно обработване. Субектът на данни изрично бива 
уведомен за съществуването на това право, което му се представя по ясен начин и отделно 
от всяка друга информация. 

 Право на отказ: Да оттегли съгласие за обработка на лични данни по всяко време. 
Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на 
дадено съгласие преди неговото оттегляне. Преди да даде съгласие, субектът на данни 
бива информиран за това. 
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 Право на коригиране: Да поиска от “МЕК - ДИЗЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, в качеството му на 
администратор да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с 
него. Като се имат предвид целите на обработването субектът на данните има право 
непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация. 

 Право на преносимост на данните:  Да получава отнасящите се до него лични данни, 
които той е предоставил на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден 
за машинно четене и оперативно съвместим формат, с цел предаването на тези данни на 
друг администратор. 

 Право на жалба:Да подаде жалба до Комисията по защита на личните данни на Р. 
България, ако счита, че обработването на лични данни, нарушава негови законови права 
или да се обърне към компетентния съд, както и да получи обезщетение за нанесени 
вреди. 

Ако имате въпроси относно нашите практики за поверителност или въпроси, искания или 
притеснения относно вашата информация, моля свържете се с нас по имейл:office@mecdiesel.bg 

 

Промени в тази политика 
Възможни са промени в тази политика във връзка с необходими актуализации или в отговор на 
промени в нормативната уредба. Актуалната версия на политиката е достъпна публично на уеб 
сайта на , “МЕК - ДИЗЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД ( https://www.mecdiesel.bg/). 


