ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу
„Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и
европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.
Настоящата Политика за поверителност има за цел предоставянето на прозрачна
информация относно обработката на лични данни в съответствие с изискванията за
информираност по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива
данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на
данните) (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“)
Настоящата Политика за поверителност се прилага по отношение на всички физически
лица – служители/работници, кандидати за работа, клиенти, потребители, контрагенти,
доставчици, подизпълнители, партньори на "Бадер България Мениджмънт" ЕООД
и/или техни представители.
В настоящия документ използваме понятията в смисъла, определен им от приложимото
в Република България законодателство и Регламент 2016/679.
Данни за администратора и координати за връзка с него
Администраторът на лични данни, т.е. органът, който взема решение за каква цел и до
каква степен тези данни се обработват, е:


"Бадер България Мениджмънт" ЕООД
вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205480576
Седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична,
гр. София 1463, район р-н Триадица, ул. "Верила" № 5, ет. 2
Адрес за упражняване на дейността: гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ № 107
Телефон: +359 889 291 925
Ел. поща: daniela.tsankova@bader-leather.com
Интернет страница: https://bader-leather.com

наричан по-долу само „Бадер България“
Бадер България в качеството си на администратор на лични данни, при спазване
принципите на законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, ограничение на
целите, свеждане на данните до минимум, точност, ограничение на съхранението,
цялостност и поверителност, и отчетност обработва лични данни на физически лица
служители/работници, клиенти, контрагенти, техни представители или свързани лица,
получени от тях и от трети лица.
Категории лични данни, които се обработват от Бадер България
Във връзка с предоставяните услуги, Бадер България обработва лични данни относно
следните субекти на данни:

1. Персонал (настоящи и бивши служители на дружеството) и кандидати за работа за целите на управлението на човешки ресурси:
- В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за
идентификация на физическите лица (имена, паспортни данни - ЕГН, номера на лична
карта и паспорт, дата и място на издаване, адрес); данни за контакт (напр. пощенски
адрес и e-mail адрес, телефонен номер, данни от комуникацията между нас и Вас);
банкова информация: обслужваща банка, номер на банкова сметка и SWIFT код; данни
за образование и квалификация; данни за здравословно състояние, , съдържащи се в
болнични листове, документи, удостоверяващи трайна неработоспособност и/или
други документи, необходими съгласно приложимото законодателство за
съответната длъжност или с оглед упражняване на специфични права на служителя,
както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които
регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните
правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни
условия на труд, както и социалните въпроси.
- Получени от кандидата за работа данни: име, телефон, пощенски адрес и e-mail адрес,
професионални квалификации, опит и образование и др.;
- В някои случаи Бадер България може да събира и обработва „чувствителни лични
данни“. Единственото основание за събиране и обработване на чувствителни лични
данни от Бадер България е законово задължение - например за установяване на
годността Ви за работа в определени случаи сме длъжни да изискваме медицинско
удостоверение и свидетелство за съдимост. Такива лични данни сме задължени да
събираме и да обработваме за изплащане на парични обезщетения при болест,
трудоустрояване и майчинство. Бадер България не събира чувствителни лични данни
извън тези, за които има законово задължение.
2. Посетители:
- За тях се обработва информация в минимален обем: три имена, необходими за
идентифициране на субекта на данни; регистрационен номер на моторното превозно
средство (когато е приложимо). Обработването на лични данни на посетители на
Бадер България се извършва от служители, осигуряващи пропускателния режим.
Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица,
посещаващи сградата на дружеството и контрол на достъпа, охрана на имуществото
на дружеството, както и използване на личните данни в случай на възникване на
инциденти. Достъп до данните имат определени служители в рамките на
изпълняваните от тях служебни задължения.
3. Данни от осъществено видеонаблюдение с охранителна цел - образ на обекта
(видеоизображение) на посетители при посещението и престоя им в сградите и
помещенията на Бадер България, изготвена с оборудване за видеонаблюдение, което
заснема посетителите и записва получените данни. Достъп до записите имат
определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.
Дружеството не извършва автоматизирано вземане на решения с данни.
Цели на обработването, за което личните данни са предназначени.
Правно основание за обработването.
Обработването на лични данни е тясно свързано с търговската ни дейност и спазването
на приложимото законодателство.
Събираме и обработваме лични данни единствено по повод осъществяваната от нас
търговска дейност и в изпълнение на следните цели:

1) за изпълнението на договор, или за предприемане на стъпки преди сключването на
договор (чл. 6, параграф 1, буква б) от Регламент 2016/679),
2) за целите на набирането на персонал, изпълнението на трудовия договор,
включително изпълнението на задълженията, установени със закон в контекста на
трудово или служебно правоотношение
3) когато обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което
се прилага спрямо администратора (чл. 6, параграф 1, буква в) от Регламент
2016/679);
4) въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от Регламента за защита на личните данни
(GDPR) - субектът на данните е дал съгласие за обработката на личните му данни за
една или повече конкретни цели
5) Видеонаблюдение на обектите на Бадер България с цел осигуряване законното
опериране на предприятието, наблюдаване работния процес, осигуряване
сигурността и охраната на предприятието, неговите активи и търговски тайни,
осигуряване сигурността на служителите по време на работния процес. На нашите
обекти, на които се осъществява видеонаблюдение, има поставени информационни
табели указващи това. Охранителните камери работят и правят записи във всеки ден
от годината, 24 часа в денонощието.
Принципи за обработване на лични данни
Ние обработваме личните Ви данни, спазвайки приложимото законодателство –
законосъобразно, добросъвестно и прозрачно.
Събираме минимално количество лични данни, ограничени единствено до целите, за
които са необходими. Съхраняваме ги в необходимите срокове, като ги унищожаваме,
съобразно приложимото законодателство.
Данните са точни и актуални, като се предприемат всички мерки, за да се гарантира
своевременното изтриване или коригиране при необходимост.
Въвеждаме и прилагаме всички необходими технически и организационни мерки, за да
не допуснем нарушение на сигурността, което да доведе до случайно или неправомерно
унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до личните Ви
данни.
Получатели на лични данни
Бадер България в качеството му на администратор на лични данни, е подчинено на
законодателството в Република България. Дружеството може да бъде задължено да
предостави Вашите лични данни, когато е необходимо, на регулаторните, съдебните и
полицейските органи и власти, както и на трети страни, във връзка с производства или
разследвания.
Предоставянето на лични данни с цел изпълнение на законови задължения, свързани с
Вашите лични данни, може да зависи от конкретно запитване, отправено към нас от
съответните компетентни органи.
Личните данни, които събираме, могат да бъдат предоставени на трети лица, в
съответствие с изискванията на Регламента и при осигуряване защитата на правата на
субектите на данни само доколкото е необходимо за постигане на определени в
настоящата Политика за поверителност цели като напр. на:

1) Обработващи лични данни - трети лица, действащи в качеството на обработващ,
въз основа на изричен договор/споразумение (дружества, предоставящи услуги на
Бадер България, като IT поддръжка, IT хостинг, правни услуги, финансов одит и др.);
2) Банки, обслужващи плащанията; транспортни/куриерски фирми, пощенски
оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, за нуждите на
осъществяване на кореспонденция с физическите лица - субекти на данни;
3) Някои специалисти от регулирани сфери на дейност – например нотариуси,
одитори, адвокати, съдебни изпълнители, застрахователни дружества, доставчици
на услугата за събиране на дългове, в случаи на необходимост от осъществяването
и/или защита на законните ни права и интереси;
4) Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна
дейност, обработващи видеозаписите от обекти/офиси на Бадер и/или поддържащи
други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
5) Обработването на лични данни може да включва обмен на данни между свързани
лица от групата на „Bader GmbH & Co. KG”, Германия във връзка с постигане на
вътрешно административни цели, вътрешни административни цели като
същевременно се спазват принципите за защита на личните данни и се въвеждат
подходящи гаранции за тяхната сигурност.
6) При извънредни обстоятелства Ваши лични данни могат да бъдат разкрити от
Бадер България във връзка с преструктуриране на дружеството, продажба,
прехвърляне на активи, сливане, вливане или друга форма на преобразуване, или под
друга форма на промяна на структурата на Бадер България или свързаните с него
юридически лица.
Личните данни няма да бъдат предоставени от Дружеството на други лица или трети
лица, освен когато:
a) субектът на данни е дал съгласието си;
б) това се изисква от приложимото право или от законното изискване на държавни
институции и съдебни органи;
в) необходимо е да се откриват и предотвратяват измами, както и да се решават
други проблеми, свързани с измами, сигурност и технически проблеми;
г) необходимо е поради възстановяване на вземания и други искания, дължими на
Дружеството;
Трансфер на данни в държави извън Европейското икономическо пространство
Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни в страни извън Европейското
икономическо пространство (в страни, различни от страните от Европейския съюз и
Исландия, Норвегия и Лихтенщайн).
Като единствено изключение, може да се наложи Администраторът да предостави
Вашите лични данни на свои свързани лица от групата на „Bader GmbH & Co. KG”,
Германия за вътрешни административни цели между дружествата в Групата.
Преди да се предадат лични данни извън Европейското икономическо пространство
(ЕИП), ние ще предприемаме необходимите мерки, съобразно действащото
законодателство, за да осигурим адекватни предпазни мерки, включително
подписването на споразумение за прехвърляне на данни, както се изисква от
Европейския съюз, и при необходимост ще бъде получено разрешение от съответния
орган за защита на данните.

Съхраняване на лични данни
Бадер България обработва и съхранява Вашите лични данни за сроковете, установени в
действащото законодателство. След изтичане на законово установените срокове, Бадер
България ще унищожи Вашите лични данни. Лични данни, за които липсва изрично
установен срок за съхранение, ще бъдат унищожавани след постигане на целите, за
които те са събрани и се обработват.
По-конкретно, Бадер България ще съхранява личните Ви данни както следва:
1) Личните данни, обработвани с цел сключване и изпълнение на трудов договор
съгласно Кодекса на труда, поддържане и съхранение на трудовото Ви досие съгласно сроковете в приложимото законодателство. Тези срокове са:
а) за ведомостите за заплати и свързаните с тях документи - 50 год., считано от
1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
б) за всички останали данни и документи - 3 год., считано от датата на
прекратяване на трудовото правоотношение;
2) Лични данни, свързани с кандидатстване за работа при нас, съхраняваме за срок
от 6 (шест) месеца, считано от получаването на данните, освен ако кандидатът е дал
своето съгласие за съхранение за по-дълъг срок.
3) Счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и
документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни
вноски се съхраняват:
a) счетоводни регистри и финансови отчети - 10 (десет) години;
б) документи за данъчно-осигурителен контрол - 5 (пет) години след изтичане на
давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани;
в) всички останали носители - 5 (пет) години.
4) Данни от видеозаписи от охранителни камери - до 30 (тридесет) дни от
създаването на записа, освен ако не бъдат използвани с цел разследване, претенции
за вреди, съдебни производства и т.н. при възникнал инцидент (напр. незаконно
влизане; увреждане на собствеността на Бадер България; нараняване на лице в
помещенията; или вреди на продуктите на Бадер България)
Сроковете могат да бъдат удължени допълнително, например в случаите на досъдебни,
съдебни и арбитражни производства, спиране/прекъсване на давностен срок, както и
при изпълнение на законови разпоредби и изисквания на надзорни органи.
Защита на данните
За осигуряване адекватна защита на личните данни, които обработваме, ние
разполагаме с физически, електронни и процедурни защитни средства, които
съответстват на нашите законови задължения относно защитата на личните данни,
които обработваме.
Вашата информация се съхранява на наш собствен защитен сървър и в база данни, като
достъп до информацията има само упълномощен персонал за целите на изпълнението
на преките им задължения или в определени случаи на защитени сървъри на групата на
„Bader GmbH & Co. KG ”, Германия, наши подизпълнители или бизнес партньори.
В определени случаи информацията се съхранява и на хартиен носител при спазване на
необходимите защити. Информацията е достъпна и се използва в съответствие с нашите
политики и стандарти за сигурност (или тези на нашите подизпълнители или бизнес

партньори), винаги при спазване на действащото законодателство и необходимите
мерки за защита.
Работим усилено, за да поддържаме мерки за физическа, персонална, документална и
защита на автоматизирани информационни системи по отношение на Вашите данни в
съответствие с приложимото законодателство. Например ние прилагаме следните
мерки:
a) строго ограничен достъп на наши служители и подизпълнители до Вашите данни,
предоставен само с оглед реализиране на целите, за които се обработват и на база
необходимост от узнаване;
б) личните данни се съхраняват в електронен вид в бази данни или в споделени
папки, защитени с пароли или с различни степени на оторизация; осъществява се
наблюдение и защита от вируси; създават се копия и резервни копия за
възстановяване; системите съхраняват и логове с история за операциите с
документите. По изключение могат да се съхраняват и на персоналните компютри на
лицата с право на достъп, при осигурена защита, аналогична на горната.
в) на обектите на Бадер България, където се извършва обработване на лични данни,
се осъществява денонощна физическа и/или техническа (чрез сигналноохранителна техника и видеонаблюдение) охрана; противопожарна защита,
въведени са процедури за контрол на физическия достъп.
г) персоналът на Бадер България, който обработва лични данни, е запознат с
изискванията на действащото законодателство, с политиките на Бадер България, със
съществуващите рискове и сценарии за действие при настъпването им.
д) предвидена е и договорна защита по договорите с трети лица – обработващи
лични данни от името на Бадер България.
е) с цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни,
може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране,
псевдонимизация и др.
Ако на Бадер България стане известно за инцидент с данни, който има вероятност да
породи висок риск за правата и свободите на физическите лица, същият се задължава
да извести субектите на данни незабавно и без необосновано забавяне; както и се
задължава незабавно да предприеме всички подходящи действия за минимизиране на
щетите и обезпечаване на сигурността на личните данни. Известяването или реакцията
от страна на Бадер България на инцидент с данни не следва да се тълкува признаване
на каквато и да е вина или отговорност по отношение на инцидента с лични данни.
Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни
Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да
упражните във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни:
1) достъп до личните Ви данни, съхранявани от Дружеството;
2) коригиране на личните Ви данни, ако подозирате, че личните Ви данни,
съхранявани от Дружеството, са неактуални, непълни или неверни;
3) да възразите срещу обработката на личните си данни в случаите, посочени в чл. 21
от Регламента за защита на личните данни;
4) да получите трансфер на личните си данни към друг администратор на данни, ако
това е технически възможно, и при условие, че е постъпило съответно искане от Вас
и избрания нов администратор;

5) да оттеглите по всяко време съгласието си за обработване на Ваши лични данни
от Бадер България, когато същото се осъществява на основание чл. 6, параграф 1,
буква а) или чл. 9, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679.
6) изтриване на свързаните с Вас лични данни, когато е приложимо някое от
посочените по-долу основания:
а) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или
обработвани по друг начин;
б) оттеглили сте своето съгласие, върху което се основава обработването на
данните и няма друго правно основание за обработването
в) личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
г) 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;
7) право да подадете жалба до надзорния орган за защита на личните данни.
Бадер България си запазва правото да откаже да изтрие данните на субекта, ако
запазването на тези данни е необходимо за осъществяване на претенции или ако това
се изисква от приложимото право.
Всеки субект на данни, може да упражни правата си, като подаде писмено искане за
достъп до информация /заявление до Бадер България по образец, предоставен от Бадер
България. Образци на искания/заявления са на разположение в отдел „Човешки
ресурси“ и на интернет страница на Бадер България: http://bader-leather.com.
Искане може да бъде подадено и в свободен текст стига да съдържа минимум следната
информация: 1) име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо
лице; 2) описание на искането и данни, за които се отнася; 3) предпочитана форма за
предоставяне на информацията; 4) подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за
кореспонденция.
Искане за достъп до информация /заявление може да бъде подадено:
 На място, в офиса на дружеството , отдел „Човешки ресурси“
 По пощата, на адрес: гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ № 107
 По електронен път на адрес: daniela.tsankova@bader-leather.com, чрез електронна
поща и електронно писмо, подписано с квалифициран електронен подпис от субекта
на данните в съответствие със Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги.
Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, например когато
трябва да се защитят обществения интерес, или нашите интереси, или правата и
свободите на другите. Ако упражнявате някое от посочените права, ние ще Ви
отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец или ще се свържем с Вас,
ако се изисква допълнителна информация във връзка с Вашата заявка. При по-сложни
случаи или ако сме получили многобройни искания, този период може да бъде удължен
с още два месеца, за което ще Ви информираме своевременно.
Ако не сте удовлетворени от обработването на Вашите данни или от нашия отговор при
упражняване на тези права, имате право да подадете оплакване до Комисията за защита
на личните данни, на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2; тел.:02/9153-518, е-mail: kzld@cpdp.bg, уебсайт: https://www.cpdp.bg. Молим ви преди това да се
опитате да разрешите проблема с нас, въпреки че имате право да се свържете с
Комисията за защита на личните данни по всяко време.

Промени в политиката за поверителност
Запазваме правото да променяме политиката си за поверителност.
Ние ще преглеждаме периодично тази Политика за поверителност и ще правим
актуализации, когато това е необходимо.
Всички промени в настоящата Политика за поверителност ще бъдат публикувани на
интернет страницата на "Бадер България Мениджмънт" ЕООД: http://bader-leather.com
и доколкото е разумно възможно, ще Ви бъдат съобщавани.

