
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Кои сме ние?

„ЕвроОфис“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър с 

ЕИК 121433162, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. "Кръстьо 

Сарафов" 47 и с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. "Д-р Миньо Стоянов" 2, 

вх.А, ОФИС, тел.: 02 962 40 43, е-mail: sales@eurooffice.bg, и е администратор на 

лични данни и се ангажира с целия процес по опазване на личните данни и 

изпълнение на всички изисквания, предвидени в Закона за защита на личните 

данни.   

Тази Политика за поверителност има за цел да Ви информира:

 Какви лични данни събираме за Вас;

 Как, с каква цел и за какъв срок те се използват;

 Условията за тяхното съхранение и приложените мерки за тяхната сигурност;

 Какви са правата Ви, свързани със защита на личните Ви данни.

Какво са лични данни?

Всички данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко (ЕГН, 
паспортни данни) и непряко (имена, адрес, телефон, e-mail и др.)

За какви цели събираме личните Ви данни?

 За сключване на договор, издаване на фактура / гаранционна карта  - имена, 

адрес и ЕГН;

 За сервизни поръчки - имена, телефон;

Колко време обработваме и съхраняваме личните Ви данни?

Сроковете, в които съхраняваме и обработваме лични данни са съобразени с 
конкретните цели, за които се събират или са определени от закона.

 Лични данни, съдържащи се в счетоводна документация – 10 години;

 Данни на служители - в срокове съгласно трудовото и осигурителното 

законодателство - 50 години;

 За гаранционни сервизни поръчки – до изтичане на срокът на гаранция на 

устройството;

 За извънгаранционни сервизни поръчки, по които не е генериран счетоводен 

документ – 1 година;
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Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 

2016 година (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR), може да 

упражните следните права:

 Правото на достъп до личните данни, които обработваме, и копие от тях;

 Правото да поискате Вашите лични данни да бъдат актуализирани в случай на 

промяна в тях;

 Правото да поискате унищожаване на Вашите лични данни, ако е отпаднало 

законовото основание за обработката им;

 Правото за преносимост на Вашите лични данни, като поискате това от нас и ако 

е технически възможно. 

 Правото да получите Вашите лични данни, които се обработват от нас, в 

структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате 

право да прехвърлите тези данни на друг администратор, при определени от 

закона условия.

 Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисията 

за защита на личните данни (КЗЛД).

Посочените в настоящия раздел права може да упражните като отправите своята 

заявка (както и основанието за нея) на e-mail: gdpr@eurooffice.bg и ние ще 

осигурим упражняването на Вашите права, свързани със защита на личните данни, в

сроковете и съгласно условията на Регламента, Закона за защита на личните данни 

и актовете по прилагането му.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на Вашите 

лични данни.

Тази Политика за поверителност е изготвена и утвърдена през м. май 2018 г.


