
Защитата на личните данни е важна за фирмената група на 
Weishaupt. 
 
В следващите редове ще Ви дадем информация за това, как 
обработваме Вашите лични данни и какви са Вашите права 
съгласно правото за защита на данните (ОРЗД). Какви 
данни конкретно се обработват и по какъв начин се 
използват, зависи най-вече от заявените или договорените 
доставки или услуги. 
Затова не всичко в тази информация ще се отнася до Вас. 
Кой отговаря за обработването на данни и към кого можете 
да се обърнете? 
 
Отговорен е: Max Weishaupt GmbH,  
Търговско представителство България 
ул. Транспортна 13, Офис 22, 8000 Бургас, България 
наричан „отговорен орган”. 
 
 
Координати за връзка на длъжностното лице по защита 
на данните:  
С длъжностното лице по защита на данните в нашата фирма 
може да се свържете по имейл на 
datenschutzbeauftragter@weishaupt.de или по пощата на 
горепосочения фирмен адрес, като посочите името на 
длъжностното лице по защита на данните. 
 
1.   Какви видове данни се обработват от групата  

Weishaupt? 
      Ние обработваме лични данни, които получаваме от 

нашите клиенти или други засегнати лица във връзка с 
търговските ни партньорства. Освен това – доколкото е 
необходимо за изпълнение на договорните ни 
задължения – ние обработваме и достъпни лични данни, 
които получаваме от публични източници (напр. преса 
или интернет) или които правно допустимо са ни били 
предоставени от други предприятия, договорни 
партньори или от трети страни (напр. бюра за 
икономическа информация). 

 
      Лични данни са:  
      –   Име и фамилия  
      –   Адрес, електронна поща, телефонен номер или  

номер на факс  
      –   Данни за легитимация (напр. от документ за  

самоличност) 
      –   Данни за банкова сметка, ако са необходими  

(напр. при директен дебит) 
 
      Освен това се обработват всички данни, необходими за 

изпълнение на договора с Вас. 
 
2.   Каква е целта на обработването на лични данни и 

на какво правно основание се извършва то  
      Ние обработваме лични данни в съответствие с 

разпоредбите на Общия регламент за защита на 
данните (ОРЗД).  

 
      a) за изпълнение на договорни задължения 

съгласно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД  
            Целите на обработването на данни се определят на 

първо място от конкретния продукт или от 
конкретната услуга. Събирането на Вашите данни се 
извършва най-вече по следните причини:  

            –   за да изпълняваме нашите договорни задължения 
            –   за изпълнение на преддоговорни задължения 
            –   за изпълнение на нашите законови задължения 

(напр. проверка на списъците със санкции на ЕС) 
            –   за да можем да Ви идентифицираме като клиент 

            –   за изготвяне на фактура или евентуално за 
изпращане на предупреждение при закъсняло 
плащане 

            –   за предявяване на евентуални претенции спрямо 
Вас 

 
      б) в рамките на определяне на нашите интереси 

(член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД) 
            Доколкото това е необходимо, ние обработваме  

Вашите данни и след приключване на договора с цел 
опазване на оправдани интереси – наши или на 
трети страни: 

            –   Мерки за управление на търговските процеси и 
усъвършенстване на услуги и продукти 

            –   Предявяване на правни претенции и защита при 
правни спорове 

            –   Мерки за сигурност на обекта и съоръженията 
            –   Организационни процеси в рамките на  

фирмена група Max Weishaupt 
 
      в) въз основа на Вашето съгласие  

(член 6, параграф 1, буква a) от ОРЗД) 
            Ако Вие изрично сте ни дали Вашето съгласие за 

обработване на лични данни за определени цели 
(напр. анкета, оценка, покани за събития, изготвяне и 
публикуване на снимки, реклама и др.), то правното 
основание за това обработване е Вашето съгласие. 
Вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко 
време с действие в бъдеще. Това важи и за 
оттегляне на декларации за съгласие, които са били 
направени преди влизане в сила на ОРЗД, т.е. преди 
25 май 2018 г. Оттеглянето на съгласие се отнася за 
бъдещ период и не засяга правомерността на 
данните, обработени преди оттеглянето.  
Вие по всяко време можете да оттеглите съгласието 
си, като изпратите съобщение на следната 
електронна поща: 
datenschutzbeauftragter@weishaupt.de 

 
      г)  въз основа на законово задължение  

(член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД) 
            (напр. проверка на европейските списъци за санкции 

в рамките на контрол на износа) 
 
3.    Кой получава Вашите данни?  
      В рамките на предприятието достъп до Вашите данни 

имат онези отдели, на които те са необходими за 
изпълнение на договорните и законовите ни 
задължения. За същите цели Вашите данни могат да 
получат и наети от нас подизпълнители. Това са най-
вече фирми от сферата на информационните технологии, 
логистиката, печатарските услуги, телекомуникацията, 
консултациите, банки, застрахователни дружества, 
одитори и държавни институции.  

      Когато трети страни получават достъп до Вашите лични 
данни, Weishaupt ще предприеме необходимите техни-
чески и организационни мерки (ТОМ), за да гарантира, 
че личните Ви данни ще бъдат използвани само в 
обема, необходим за конкретното обработване. Ние 
можем да предоставяме информация за нашите клиенти 
само ако това се изисква от законови разпоредби, ако 
клиентът е дал изричното си съгласие за това или 
предоставянето на данните е необходимо за изпълнение 
на договорни задължения.  

      Като действащо в глобални мащаби предприятие, 
данните, които събираме, могат да бъдат предавани в  
рамките на корпоративната група Weishaupt, действаща 
в цял свят – ако в тази връзка е налице оправдан 
интерес на групата Weishaupt съгласно член 6, 
параграф 1, буква е) от ОРЗД. 
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4.   Предават ли се данни в трети страни?  
      Данните се предават на органи в държави извън 

Европейския съюз (т. нар. трети страни) в следните 
случаи: 

      –   Ако това е необходимо за изпълнението на Вашите 
поръчки (напр. плащания) 

      –   Ако се изисква от закона (напр. задължително 
уведомяване с данъчни цели) или 

      –   Вие сте ни дали съгласието си. 
 
      Ако данните се предават в трети страни, ние или 

упълномощено от нас лице съблюдаваме законовите 
изисквания в тази връзка, посочени в член 44 от ОРЗД, 
за да гарантираме, че предвиденото в ОРЗД ниво на 
защита по отношение на физическите лица е спазено. 

 
5.   За какъв срок се съхраняват личните данни? 
      Ние обработваме и съхраняваме Вашите лични данни, 

ако това е необходимо за изпълнение на нашите 
договорни и законови задължения или ако законовите 
срокове изискват съхранение. Трябва да се има в 
предвид, че нашите бизнес отношения са договорно 
задължение, което обикновено продължава години. 

 
6.   Вашите права като субект на данните 
      Всеки субект на данни има право на информация 

съгласно член 15 от ОРЗД и право на коригиране 
съгласно член 16 от ОРЗД. Вие можете да изискате 
коригиране на съхраняваните от нас неправилни лични 
данни или допълване на такива. 

 
      Съгласно член 17 от ОРЗД Вие имате право да 

поискате изтриването на Вашите лични данни. Вие 
можете да поискате изтриването на съхраняваните от 
нас лични данни, ако тяхното обработване не е 
необходимо за упражняване правото на свободно 
изразяване на мнение и на информация, за изпълнение 
на правно задължение, поради обществен интерес или 
за предявяване, упражняване или защитаване на правни 
претенции. 

 
      Вие имате право да поискате ограничаване на 

обработването на личните данни съгласно член 18 от 
ОРЗД. Вие можете да поискате ограничаване 
обработването на Вашите лични данни, ако оспорвате 
правилността на същите, ако обработването им е 
неправомерно, но Вие отказвате изтриването им.  

 
      Съгласно член 21 от ОРЗД Вие имате право да 

подадете възражение. 
 
      Съгласно член 20 от ОРЗД Вие имате право на 

преносимост на данните. Вие може да поискате да Ви 
изпратим в структуриран формат Вашите лични данни, 
които сте ни предоставили.  

 
      По отношение на правото за получаване на информация 

и за изтриване на данните важат ограниченията. 
 
      Освен това Вие имате право да подадете оплакване 

пред институция, отговаряща за защита на личните 
данни (член 77 от ОРЗД).  
Вие можете да подадете оплакване пред отговарящия 
за нас надзорен орган, ако например смятате, че 
обработваме по неправомерен начин личните Ви данни. 
Институцията, отговаряща за това, е: Комисия за защита 
на личните данни, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
1592 София, България.  

 

      Контакт: 
      Max Weishaupt GmbH, 

Търговско представителство България 
ул. Транспортна 13, Офис 22,                       
8000 Бургас, България 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de 

 
 
7.    Вие задължени ли сте да предоставяте лични 

данни? 
      В рамките на нашите служебни взаимоотношения Вие 

трябва да предоставите онези лични данни, които са  
необходими за започване, изпълнение и приключване  
на служебно взаимоотношение и за изпълнение на 
свързаните с това договорни задължения или за чието 
събиране ние сме задължени по закон. Без тези данни 
ние няма да можем да сключим договор с Вас, да 
изпълняваме и да приключим същия. 

 
8.   Контакт 
      За мнения и оплаквания по отношение на 

обработването на Вашите лични данни препоръчваме да 
се обръщате към длъжностното лице по защита на 
данните в нашата фирма: 

 
      Max Weishaupt GmbH, 
      Търговско представителство България 
      ул. Транспортна 13, Офис 22,                       
      8000 Бургас, България 
      или 
      E-Mail: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Състояние: януари 2021 
Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi
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