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ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА 

НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

Информация за дружеството, 

което обработва данните 

(администратор на лични 

данни) 

 

Наименование: Лука Пачиоли ООД 

ЕИК: 121007084 

Седалище и адрес на управление: град София 1612, ул. 

„Найден Геров“, № 6, ет. 4, офис 8 

Адрес за кореспонденция: град София 1612, ул. „Найден 

Геров“, № 6, ет. 4, офис 8 

Телефон: 02/ 954 91 38 

E-mail: office@lucapacioli.net 

Регистрация на администратор на лични данни в КЗЛД: 

201308 

 

Лука Пачиоли ООД обработва лични данни на физически 

лица (субекти на данни) в съответствие с Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 

2016 г. 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, GDPR), Закона за защита на личните данни 

и Политиката на дружеството за защита на личните данни. 

Лука Пачиоли ООД, ще се нарича по-долу за краткост 

„Администратор“, „Администратор на лични данни“ или 

Лука Пачиоли ООД. 

 

Основание за събиране, 

обработване и съхраняване на 

лични данни 

 

Лука Пачиоли ООД събира и обработва лични данни във 

връзка със сключването и изпълнението на договори с 

Дружеството на основание чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 2, Регламент 

(ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно за изпълнение на 

договор или за сключване на такъв (вкл. трудов договор); за 

спазване на законово задължение от Администратора; за 

целите на легитимните интереси на Администратора или на 

трета страна; за изпълнение на задължения във връзка с 

трудовото право (вкл. обработването на специални категории 

лични данни); 

 

Цели и принципи при 

събирането, обработването и 

съхраняването на лични данни 

 

При сключване на договор с търговски контрагент ние 

събираме и обработваме лични данни за имената на законния 

представител на юридическото лице. При сключване на 

договор с физическо лице, ние събираме и обработваме лични 

данни за трите имена, ЕГН, адрес по лична карта, телефонен 

номер и имейл (когато е необходимо). 

Ние спазваме следните принципи при обработката лични 

данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; 

ограничение на целите на обработване; съотносимост с 
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целите на обработката и свеждане до минимум на събираните 

данни; точност и актуалност на данните; ограничение на 

съхранението с оглед постигане на целите; цялостност и 

поверителност на обработването и гарантиране на подходящо 

ниво на сигурност на личните данни. 

При обработването и съхранението на личните данни, Лука 

Пачиоли може да обработва и съхранява личните данни с цел 

защита на легитимни интереси във връзка с изпълнение на 

задълженията си към Национална агенция по приходите, 

Министерство на вътрешните работи и други държавни и 

общински органи. 

 

Срок на съхранение на личните 

данни 

 

Лука Пачиоли ООД съхранява личните данни на законните 

представители на юридическите лица – страни по договор 

или физическите лица-партньори или клиенти по договор с 

дружеството безсрочно, за целите на опазване легитимния 

интерес на Лука Пачиоли ООД и изпълнение на законовите 

си задължения към държавни органи и институции. 

Администраторът съхранява личните данни, които е 

необходимо да пази по силата на приложимото 

законодателство за съответния предвиден срок, който може 

да надхвърля срока на договора. 

 

Предаване на лични данни за 

обработване 

 

Администраторът може по собствена преценка да предава 

част или всички лични данни на обработващи лични данни за 

изпълнението на целите за обработване, с които сте се 

съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 

2016/679 (GDPR). 

Лука Пачиоли ще уведоми в случай на намерение да предаде 

част или всички лични данни на трети държави или 

международни организации. 

 

Права при събирането, 

обработването и съхранението 

на личните данни: 

 

Оттегляне на съгласието за 

обработване на личните Ви данни 

 

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да 

продължат да бъдат обработвани от Лука Пачиоли ООД за 

конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по 

всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез 

изпращане на искане в свободен текст и удостоверяване на 

самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят 

данните. 

Лука Пачиоли ООД може да продължи да обработва част или 

всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за 

това или за целите на опазване на своите легитимни интереси. 

 

Права при събирането, 

обработването и съхранението 

на личните данни: 

 

Имате право да изискате и получите от Администратора 

потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с 

Вас, както и да получите достъп до тях, вклюително копие от 

обработваните лични данни. 
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Право на достъп 

 

 

Права при събирането, 

обработването и съхранението 

на личните данни: 

 

Право на коригиране или 

попълване 

 

Имате право да поискате от Администратора да коригира 

неточните или непълни лични данни. 

 

Права при събирането, 

обработването и съхранението 

на личните данни: 

 

Право на изтриване („да бъдеш 

забравен“) 

 

Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване 

на част или всички свързани с Вас лични данни, а 

Администраторът има задължението да ги изтрие без 

ненужно забавяне, когато е налице някое от следните 

основания: личните данни повече не са необходими за целите, 

за които са били събрани; Вие оттеглите своето съгласие, 

върху което се основава им; Вие възразите срещу 

обработването на свързаните с Вас лични данни, 

включително за целите на директния маркетинг и няма 

законни основания за обработването, които да имат 

преимущество; личните данни са били обработвани 

незаконосъобразно; личните данни трябва да бъдат изтрити с 

цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или 

правото на държава членка, което се прилага спрямо 

Администратора; личните данни са били събрани във връзка с 

предлагането на услуги на информационното общество. 

Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако 

ги съхранява и обработва: за упражняване на правото на 

свобода на изразяването и правото на информация; за 

спазване на правно задължение, което изисква обработване, 

предвидено в правото на ЕС или правото на държавата 

членка, което се прилага спрямо Администратора или за 

изпълнението на задача от обществен интерес или при 

упражняването на официални правомощия, които са му 

предоставени; по причини от обществен интерес в областта 

на общественото здраве; за целите на архивирането в 

обществен интерес, за научни или исторически изследвания 

или за статистически цели; за установяването, упражняването 

или защитата на правни претенции. 

Данните на законните представители и физически лица по 

договор с дружеството продължават да се съхраняват и 

обработват, въпреки отправено искане за забравяне, на 

основание спазване на законово задължение на дружеството, 

за спазване на легитимния интерес и установяването, 

упражняването или защитата на правни претенции. 

За да упражните правото си да бъдете забравен, е необходимо 

да изпратите искане в свободен текст и и удостоверяване на 

самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят 

данните. 
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Права при събирането, 

обработването и съхранението 

на личните данни: 

 

Право на ограничаване 

 

Администраторът може да ограничи обработването на данни, 

когато: оспорите точността на личните данни, за срок, който 

позволява на Администратора да провери точността на 

личните данни; обработването е неправомерно, но Вие не 

желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването 

им да бъде ограничено; Администраторът не се нуждае 

повече от личните данни за целите на обработването, но Вие 

ги изисквате за установяването, упражняването или защитата 

на свои правни претенции; Възразили сте срещу 

обработването в очакване на проверка дали законните 

основания на Администратора имат преимущество пред 

Вашите интереси. 

Права при събирането, 

обработването и съхранението 

на личните данни: 

 

Право на преносимост 

 

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни 

или обработването е необходимо за изпълнението на договора 

с Администратора, Вие можете, да поискате от 

Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в 

четим формат когато това е технически осъществимо.  

Можете да упражните правото си на преносимост чрез 

изпращане на искане в свободен текст. 

 

Права при събирането, 

обработването и съхранението 

на личните данни: 

 

раво на получаване на информация 

 

Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира 

относно всички получатели, на които личните данни, за които 

е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на 

обработването, са били разкрити. Администраторът може да 

откаже да предостави тази информация, ако това би било 

невъзможно или е свързано с големи усилия. 

 

Права при събирането, 

обработването и съхранението 

на личните данни: 

 

Право на възражение 

 

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването 

на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, 

включително ако се обработват за целите на профилиране или 

директен маркетинг. 

Вашите права при нарушение на 

сигурността на личните ви 

данни 

 

Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на 

личните Ви данни, което може да породи висок риск за 

Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно 

забавяне, включително и за мерките, които са предприети или 

ще бъдат предприети. 

Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако е 

предприел подходящи технически и организационни мерки за 

защита по отношение на данните, засегнати от нарушението 

на сигурността; е взел мерки, които гарантират, че 

нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; 

уведомяването би изисквало непропорционални усилия. 

 

Лица, на които се предоставят 

личните ви данни 

За целите на обработване на личните Ви данни и изпълнение 

на сключения договор, Лука Пачиоли ООД може да 
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 предоставя данните Ви на трети лица обработващи лични 

данни, които спазват всички изисквания за законност и 

сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви 

данни. 

Администраторът не извършва трансфер на вашите данни 

към трети държави. 

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно 

горепосоченото или приложимото законодателство за защита 

на личните данни, имате право да подадете жалба до 

Комисията за защита на личните данни, както следва: 

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни 

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. 

„Проф. Цветан Лазаров” № 2 

Адрес за кореспонденция: град София гр. София 1592, бул. 

„Проф. Цветан Лазаров” № 2 

Телефон: 02/915 3 518 

Уеб сайт: www.cpdp.bg  
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