
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИКА 

 ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ПРОЦЕСА 

НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ  

 

 

на основание Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на 

личните данни (Общ регламент относно защитата 

на данните, ОРЗД) 

 

 

ЕЛБУЛ Инфраструктура ООД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администратор на лични данни (Организацията): 

ЕЛБУЛ Инфраструктура ООД 

 

Отговорник за личните данни/лице за контакт: 

Иван Славчов Жабински гр. София, бул. Янко Сакъзов 13в ап4 

тел. +359 896 919 707, e-mail support@elbul.eu 
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I. В качеството ни на Администратор и обработващ лични данни и 

изпълнявайки задълженията ни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на 

личните данни (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД) декларираме, че 

ще събираме лични данни, единствено и само за постигане на следните цели: 
управление на човешките ресурси; изплащане на трудовите възнаграждения и изпълнение на 

свързаните с това задължения на работодателя за удържане и плащане на здравни и социални 

осигуровки на служителите, на данъци, както и на други права и задължения на 

Организацията в качеството й на работодател; администриране на отношенията с клиенти на 

Организацията и предоставяне на услуги; сключване и изпълнение на договори с доставчици 

за предоставяне на стоки и услуги на Организацията; сключване и изпълнение на договори с 

подизпълнители и партньори; контрол на достъпа до територията на Организацията. 

II. В качеството ни на Администратор и обработващ лични данни и 

изпълнявайки задълженията ни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на 

личните данни (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД) декларираме, че 

ще обработваме събраните лични данни единствено и само на следните основания: 

съгласие на субекта на лични данни; когато е необходимо за сключване или изпълнение на 

договор с лицето, за което се отнасят данните; когато е необходимо за спазване на правно 

задължение; когато е необходимо за защита на жизненоважните интереси на субекта на 

данните или на трето лице; когато е необходимо за защита законните интереси на 

Администратора на данни или на трета страна. 

III. Декларираме, че личните Ви данни ще бъдат третирани като строго 

поверителни и няма да бъдат споделяни, като Администраторът е взел следните мерки 

за тяхната защита: криптиране на дискове, backup на сървъри, съхраняване на хартиените 

копия в заключени помешения, охрана на помещенията и други подходящи технически и 

административни мерки за опазване на личните данни. 

IV. Каква лична информация събираме от посетителите на нашия сайт и 

мобилно приложение? Когато правите поръчка или регистрация на нашия сайт, може да 

възникне необходимост да въведете Вашето име, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен 

номер, информация за кредитната карта или други данни с Вашето съгласие, за да Ви 

помогнем да получите по-висока удовлетвореност от услугата и за да можем да удостоверим 

Вашата самоличност. За да ползвате нашият сайт и мобилно приложение, Вие следва да 

дадете Вашето съгласие за събиране и ползване на допълнителни лични данни, както следва: 

Местоположение 

 Приблизително местоположение (въз основа на зарядната мрежа) 

 Точно местоположение (въз основа на GPS и на зарядната мрежа) 

 

Мобилен телефон 

Прочитане на статуса на телефона и самоличността 

 

Снимки/медиа/файлове 

Прочитане и/или промяна на съдържанието на Вашата USB памет 

 

Памет 

Прочитане и/или промяна на съдържанието на Вашата USB памет 

 

ID на мобилния телефон и информация за обажданията 

Прочитане на статуса на телефона и самоличността 

 

Други 

 Преглед на връзките със зарядната мрежа 

 Пълен достъп до зарядната мрежа 

 Предпазване на мобилния телефон от заспиване 
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Кога събираме информация? 

Ние събираме информация от Вас когато правите поръчка или въвеждате информация 

на нашия сайт. Мобилното приложение събира информация през цялото време, когато е в 

употреба. Използвайки приложението потребителят ни дава правото на достъп и употреба на 

информацията, която приложението изисква от мобилния телефон. 

 

Как използваме информацията за допълнително събираните лични данни, 

предоставени въз основа на Вашето съгласие? 

Ние може да използваме информацията, която събираме от Вас когато се 

регистрирате, правите покупка, записвате се за нашия бюлетин, отговаряте на допитване или 

маркетингова комуникация, разглеждате ни сайта или използвате други характеристики на 

сайта по следните начини: 

 За да ни позволи да Ви обслужваме по-добре, отговаряйки на Вашите изисквания към 

услугата 

 За да обработваме бързо Вашите сесии 

 За да предотвратим незаконна или неуместна употреба на нечия самоличност или на 

нашите услуги 

 За да се убедим в платежоспособността на даден индивидуален клиент 

Ние не използваме никъде другаде данните, събирани от приложението, освен това 

тези данни не се съхраняват след употреба, с изключение на мястото, началото и края на 

зарядните сесии. 

 

V. Ще съхраняваме Вашите лични данни не повече от 5 години, освен ако закон 

не предвижда по-дълъг срок. 

VI. Вашите права във връзка с събирането и обработването на личните Ви данни 

от Администратора са следните: 

- имате право да поискате от нас копие от Вашите лични данни от и право на достъп 

по всяко време до личните си данни; 

- имате право да поискате от нас да коригираме без ненужно забавяне неточните Ви 

лични данни, както и данните, които не са вече актуални. За целите на коригиране или 

допълване на личните Ви данни трябва да подадете отделна декларация, в която да посочите 

актуални лични данни; 

- имате право да поискате от администратора 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 

Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато 

личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното 

общество. Администраторът може да откаже да заличи личните данни по следните причини: 

А) упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; Б) за 

спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от 

обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са 

предоставени на администратора В) по причини от обществен интерес в областта на 

общественото здраве; Г) 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 администратора на личните Ви данни, да ограничи 

обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, 

но не и обработвани. Ако администраторът откаже да ограничи личните Ви данни, той 

следва да направи това само изрично и в писмен вид, като се мотивира за законосъобразната 

причина за този отказ. 

- имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни по 

всяко време с отделна молба, депозирана пред администратора; 

- имате право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, като 

компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, 

бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). 

- при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от 

настоящото известие за защита на данните, ще Ви предоставим ново известие за защита на 

данните и когато и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за 

новото обработване. 

VI. Вашите права във връзка с начина на достъп, коригиране или заличаване на 

собствените Ви лични данни, обработвани от Администратора са уредени в: 

- Процедура за достъп до собствени лични данни, обработвани от 

администратора; 

- Искане за достъп до лични данни; 

- Искане за коригиране или заличаване на лични данни; 

Дата 01 юли 2018 г.  
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