
 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  (ПОЛИТИКА) ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ 

на КамТехКом ЕООД 

 
„КамТехКом” ЕООД с ЕИК 831856032 и адрес на управление: гр. София, р-н Слатина,  

ул. Теменуга 1, вх.В, ап.68, тел. за контакт 029455931, е-mail: kamtehkom@abv.bg.  

прилага необходимите мерки съгласно изискванията  на  Регламент (ЕС) 2016/ 679 и местното 

законодателство.  

 

„КамТехКом” ЕООД  събира, обработва и съхранява следните категории лични данни с цел 

попълване задължителните реквизити при сключване на договори, предоставяне на оферти, 

счетоводни и трудово-правни документи съгласно законовите изисквания: 

- Три имена; 

- Адрес; 

- Телефонни номера; 

- ЕГН; 

- Данни за банкови сметки; 

- Адрес на електронна поща; 

- Копия от документи за самоличност 

 

 „КамТехКом” ЕООД обработва и съхранява Вашите лични данни чрез електронни средства 

за записване и/или чрез поддържане на хартиен носител, като се  задължава да не ги предоставя 

на трети лица, без ваше съгласие. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи данни 

са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за 

предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен 

достъп, измененние или разпространение, както и други незаконни форми на обработване. 

 

Достъп до личните Ви данни, които се обработват във „КамТехКом” ЕООД имат само 

служители на фирмата, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед 

осъществяване на дейностите, за които данните са били събирани. 

 

При определени случай може да възникне задължение за предоставяне на информация на 

компетентни държавни органи, с което по закон сме длъжни да се съобразим.   

 

КамТехКом ЕООД има фунциониращ уеб сайт, където се използват функционални 

бисквитки, които запаметяват избора, които сте направили при посещението си в него 

(например избора на език). Имайте предвид, че ако изтритете някои бисквитки , може да нямате 

достъп до определени функции на този сайт. 

 

„КамТехКом” ЕООД съхранява личните Ви данни за срока, указан в приложимите 

нормативни изисквания. Ако няма указан такъв срок, данните ще бъдат унищожени, след 

изпълнение на целите, за които са били събрани. 

Вие имате право да поискате ограничаване или изтриване на свързаните с Вас лични данни, 

когато: 

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; 

- личните данни са били обработвани незаконосъобразно; 

 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни 

Наименование: Комисия за защита на личните данни 

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

Телефон: 02 915 3 518 

Интернет страница: www.cpdp.bg 

 

Ние запазваме правото си да променим или актуализираме части от тази Декларация за 

политика за поверителност, за да отразим промените в нашите практики и/ или приложимото 

законодателство и разпоредби. 
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