
 

 

 

Уведомление относно обработването 

Уведомлението относно обработването съдържа информацията за обработването на 
личните данни, което се осъществява в рамките на договорните отношения, произтичащи 
от сключения от тях Договор за абонамент за Услугата предоставяна от УЕБАЙ БЪЛГАРИЯ 
ЕООД  (седалище: гр. София 1592, ул. Неделчо Бончев 41; ЕИК: 200623371)  

Контакти:   

Адрес:   гр. София 1592, ул. Неделчо Бончев 41 

Електронна поща: info@bg.webeye.eu   

Телефонен номер: +359 2 434 11 15 

 

1. Обхват на данните, които се обработват, правно основание и целта на 
обработването и срокът на обработването 

1.1. Обработване с цел поддържане на търговски връзки 

Описание на обхвата на обработването, цел на обработването  

 УЕБАЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД поддържа връзки с цел създаване на търговски връзки с бъдещите 
си партньори и поддържане на съществуващите търговски връзки с договорните си 
партньори. 

В рамките на поддържането на връзки се обработват името, имейл адресът, длъжността и 
телефонният номер на лицето за контакт. 

Правно основание на обработването 

Правното основание за обработването е легитимният интерес на УЕБАЙ БЪЛГАРИЯ ООД 
съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (по-нататък: 
GDPR) да поддържа връзки с клиентите си за изпълнението и по време на действието на 
договора, да ги уведомява за информациите относно договора и за бизнес предложения, 
както при новите клиенти да създаде търговски връзки. 

Срок на обработването 

Обработването се прекратява при прекратяването на длъжността на лицето за контакт или 
с изтичането на петата година след прекратяването на договора. 

2. Права на Субектите на данни по отношение на обработването 

В срока на обработването Вие имате следните права съгласно предписанията на GDPR: 

- достъп до личните данни и информациите относно обработването, 

- право за коригиране, 



 

 

 

- ограничаване на обработването, 

- право за изтриване, 

Ако искате да се възползвате от правата си, това води до идентифицирането Ви, а също 
така по необходимост трябва да общуваме с Вас. Поради това за идентифицирането ще 
има нужда от предоставяне на лични данни (но идентифицирането може да се основава 
на данни, които и без това обработваме за Вас), освен това в нашата електронна поща ще 
бъде достъпна Вашата жалба относно обработването в срок, определен в настоящото 
уведомление за жалби. 

На жалбите относно обработването отговаряме най-късно до 30 дни. 

Достъп до личните данни и информации. 

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с 
него, и ако това е така, имате право да: 

- получите достъп до личните данни, които се обработват и 

- да Ви информираме за следното: 

o целите на обработването; 

o съответните категории лични данни, обработени за Вас; 

o информация за получателите или категориите получатели, пред които са 
или ще бъдат разкрити личните данни; 

o предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е 
невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок; 

o правото Ви да изискате от администратора коригиране или изтриване на 
лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, 
свързани с Вас, или в случай на обработване, осъществявано поради 
законен интерес, да направите възражение срещу такова обработване; 

o правото на жалба до надзорен орган; 

o когато личните данни не са събрани от Вас, всякаква налична информация 
за техния източник; 

o съществуването на автоматизирано вземане на решения (ако се прилага 
такава процедура), включително профилирането, и поне в тези случаи 



 

 

 

съществена информация относно използваната логика, както и значението 
и предвидените последствия от това обработване за Вас 

Целта на упражняването на правото може да бъде насочена към определянето и 
контролирането на законосъобразността на обработването, поради което при 
многократно искане на информации можем да начислим справедлива такса в замяна на 
изпълняването на уведомлението. 

Достъпа до личните данни осигуряваме, като след идентифицирането Ви ще Ви изпратим 
по имейл личните данни и информациите, които обработваме. 

В молбата Ви моля да отбележите дали искате достъп до личните данни или искате 
информации относно обработването. 

Право за коригиране. 

Вие имате право по Ваша молба без забавяне да коригираме неточните лични данни, 
свързани с Вас. 

Право за ограничаване на обработването. 

Вие имате право по Ваша молба да ограничим обработването, ако е изпълнено едно от 
следните условия: 

- Вие оспорвате точността на личните данни, в такъв случай ограничаването е за 
срок, който позволява да проверим точността на личните данни, ако няма нужда 
от проверка, не прилагаме ограничаването; 

- обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат 
изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им; 

- не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги 
изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; 
или 

- Вие сте възразили срещу обработването, но наш легитимен интерес може също да 
обосновава обработването, в такъв случай докато се установи дали законните ни 
основания имат преимущество пред легитимните Ви интереси, обработването 
трябва да бъде ограничено. 

Когато обработването е ограничено, такива данни се обработват, с изключение на тяхното 
съхранение, само с Вашето съгласие или за установяването, упражняването или защитата 
на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни 
основания от обществен интерес за Съюза или държава членка. 



 

 

 

За отмяната на ограничаването на обработването ще Ви информираме предварително 
(най-късно 3 три работни дни преди отмяната на ограничаването). 

Право за изтриване (право „да бъдеш забравен“). 

Вие имате право да изтрием без ненужно забавяне личните данни, свързани с Вас, когато 
е приложимо някое от посочените по-долу основания: 

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или 
обработвани от нас; 

- Вие оттегляте своето съгласие и няма друго правно основание за обработването; 

- Вие възразявате срещу обработването въз основа на легитимния интерес и няма 
други законни основания (тоест легитимен интерес) за обработването, които да 
имат преимущество, 

- личните данни сме обработвали незаконосъобразно и това е доказано въз основа 
на жалбата, 

- 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 нас. 

Ако на някакво законно основание сме направили свързаните с Вас лични данни 
обществено достояние и сме задължени да ги изтрием, като отчитаме наличната 
технология и разходите по изпълнението, предприемаме разумни стъпки, включително 
технически мерки, за да уведомим администраторите, обработващи личните данни, че 
Вие сте поискали изтриване на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни. По 
правило не разкриваме Вашите лични данни. 

Изтриването не се прилага, доколкото обработването е необходимо: 

- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; 

- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в 
правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо нас 
(такъв случай е обработване на данни при фактуриране, тъй като съхраняването на 
фактурите се предписва от закон) или за изпълнението на задача от обществен 
интерес или при упражняването на официални правомощия, които са 
предоставени на администратора; 

- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции (напр.: ако 
ние имаме вземания към Вас и Вие не сте го уредили още или е в процес 
разглеждане на жалба на потребител или по обработване). 



 

 

 

Право за възражение 

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, 
на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава 
на легитимен интерес. Ние прекратяваме обработването на личните данни, освен ако не 
докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат 
предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, 
упражняването или защитата на правни претенции. 

Средства за правна защита 

Вие можете да подадете Вашата жалба до компетентния във Вашата държава надзорен 
орган или до омбудсмана за защита на личните данни. 

3. Сигурност на данните 

При експлоатацията на ИТ системи чрез необходимите решения за управление на 
правомощия, както и вътрешно-организационни и технически решения осигуряваме 
неоторизираните лица да не могат да получат Вашите данни, неоторизираните лица да не 
могат да изтрият, да извлекат или да променят данните. Осигуряваме изискванията за 
защитата и сигурността на данните да бъдат изпълнени и от нашите обработващи лични 
данни. 

Поддържаме регистър за евентуалните нарушения на сигурността на личните данни, а 
когато е необходимо, ще Ви уведомим за възникналите нарушения, ако GDPR ни 
задължава за това. 

4. Други разпоредби 

Запазваме правото да извършваме промени в настоящото уведомление относно 
обработването, които не са свързани с целта и правното основание на обработването.  

Когато възнамеряваме по-нататък да обработваме събраните лични данни за цел, 
различна от тази, за която са събрани, предоставяме Ви преди това по-нататъшно 
обработване информация за тази друга цел и всякаква друга необходима информация: 

- предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е 
невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок; 

- правото Ви да изискате от администратора коригиране или изтриване на лични 
данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или в 
случай на обработване, осъществявано поради законен интерес, да направите 
възражение срещу такова обработване, както и при обработване, осъществявано 
въз основа на договорни отношения можете да поискате осигуряване на правото 
за преносимост на данните; 



 

 

 

- при обработване въз основа на съгласие за това, че Вие можете да оттеглите 
съгласието си по всяко време, 

- правото на жалба до надзорен орган; 

- дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, 
или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали Вие сте 
длъжни да предоставите личните данни и евентуалните последствия, ако тези 
данни не бъдат предоставени; 

- съществуването на автоматизирано вземане на решения (ако се прилага такава 
процедура), включително профилирането, и поне в тези случаи съществена 
информация относно използваната логика, както и значението и предвидените 
последствия от това обработване за Вас 

Чак след това можем да започнем обработването, а ако правното основание на 
обработването е съгласието, освен да получите информация, трябва да дадете и Вашето 
съгласие за обработването. 

Настоящото Уведомление относно обработването е валидно от 25 май 2018 г. 


