ИНФОРМАЦИОННА КЛАУЗА ОТНАСЯЩА СЕ ДО ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

На 25 май 2018 година влизат в сила разпоредбите на регламента на
Европейския парламент и Съвета на (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно
защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и за
свободното движение на тези данни, както и отмяната на Директива 95 / 46 / ЕО
(Общ регламент за защита на данните, наричан по-нататък "RODO")

Съответно с написаното по-горе и съответно с чл. 13, ал. 1 и 2 и чл. 14, ал. 1 и 2 на
RODO информираме, че:

1) Администраторът на лични данни
Администраторът на личните Ви данни е: Група Медипе (наричана по-нататък
„Група Медипе“ или „Съвместните администратори”), която действа в условия
на съуправление. Повече информация за Група Медипе се намира на следния
адрес: http://medipe.pl/ochrona-danych-osobowych/

2) Инспектор на Защита на Личните Данни

Група Медипе определи Инспектора на Защита на Личните Данни, към когото
можете да се обърнете по всички въпроси свързани с обработка на личните
данни, ползвайки имейл: iod@medipe.com.

3) Целите на обработката на личните данни
Вашите лични данни ще бъдат обработвани с цел:
а) действие преди подписването на договора и в случая, когато договорът
е сключен, на който сте страна или я представлявате като лице или в чието
име действате, което е необходимo за изпълнението на договора; и или
б) произтичащ от законните интереси извършвани от Група Медипе или от
трето лице, особено във връзка с изпълнението на договора и/или с цел за
постоянно поддържане на икономическите връзки и с цел установяване,
упражняване или защита срещу искове.
4) Правно основание за обработка на личните данни
Правно основание за обработка на личните Ви данни са:
а) чл. 6, ал. 1, бук. б) RODO в обхвата на необходими данни за
предприемането на действия преди сключването на договора и в случая

на сключване на този договор, на който сте страна или я представлявате
като лице за неговото изпълняване
б) чл. 6, ал. 1, бук. ф) RODO в обхвата на необходими данни за
осъществяване на законни интереси на Съвместните администратори или
трето лице.
5) Категории лични данни и техните източници
Личните данни събрани от Група Медипе от субекта, който действа преди

сключване на договора и ако договорът е сключен и от субекта, който има
редовни икономическите отношения с група Медипе се отнасят към
персонални данни и координати на лица, представляващи и действящи в
името на тези субекти.
6) Получителите на лични данни
Получителите на Ваши лични данни могат да бъдат:
а) доставчици на Група Медипе, особено субекти предоставящи IT услуги
и одиторски услуги
б) субекти обвързани персонално и капиталово с Група Медипе
7) Период на съхраняване на данните
Вашите лични данни ще бъдат съхранявани в периода:
а) на продължителността на договора, на който сте страна или я
представлявате като лице или в чието име действате: и/или
б) необходим за осъществяване на законни интереси на Съвместните
администратори или трето лице.

8) Информация за прилагащи правомощия
Имате право на:
а) достъп до съдържанието на личните данни,
б) коригиране на данните,
в) изтриване на данните,
г) ограничаване на обработка на данни,
д) право за пренасяне на данни,
е) право на възражение.
9) Право на оттегляне на съгласието
Ако обработване на Вашите лични данни се провежда въз основа на
законен интерес на Съвместните администратори поради предвиденото в
чл. 6, ал. 1, бук. ф) RODO, във всеки момент имате право да направете
възражение
срещу
такава
обработка,
без
влияние
на
законосъобразността на обработване на личните Ви данни.

10) Право на подаване на жалба
Имате право на подаване на жалба до Председателя на Службата по
защита на лични данни, когато ще прецените, че обработка на Вашите
лични данни нарушава правилата на RODO.
11) Доброволността на подаване на данни
Предоставяне на лични данни е доброволно, но необходими за
сключването на договора и/или него изпълняване и/или за постоянно
поддържаване на икономическите връзки.
12) Автомизиране и профилиране
Вашите данни няма да бъдат обработвани автоматично и няма да бъдат
профилирани

