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УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО  

ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  

(ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ) 

 

Администратор: „Лемна Екоинвест – България“ АД 

Отговорник: Диана Вълкова 
 

Отговорникът по защита на данните е отговорен това уведомление да бъде 

предоставено на субектите на данни, преди администратора да започне да събира или 

обработва личните им данни. 

Всички служители които взаимодействат със субектите на данни, се задължават, 

това уведомление да бъде поставено на вниманието на субектите на данните и да бъдат 

информирани, че тяхното съгласие за обработване гарантира сигурността на  техните 

данни. 

Информацията, която предоставяте относно обработката на лични данни, трябва 

да бъде:  

- кратка, разбираема и лесно достъпна;  

- написана на ясен език, особено ако е адресирана до дете;  

- и безплатна. 

Данни за Администратора: 

Кои сме ние? 

“Лемна Екоинвест- България АД“ е частна инженерна компания специализирана в сферата 

на екологичните проучвания, разработки, проектиране и инженеринг на пречиствателни станции, 

производство и търговия на реагенти за обработка на води и пробовземане и изпитване на води, 

почви, седименти и др. 

Данни за контакт с “Лемна Екоинвест- България АД“: 

Местоположение: 

Държава: България 

Адрес: гр. Бургас, к-с. Лазур, бл.146, ет.1 

Телефон: 056841403 

Ел. поща: office@lemna-ecoinvest.com  

Интернет страница: www.lemna-ecoinvest.com 

 

Данни за контакт с Отговорник по защита на данните: 

С нашият Отговорника по защита на данните можете да се свържете директно тук:  

Ел. поща: d.valkova@lemna-ecoinvest.com 

Тел: 0897998504 

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са: 

Категория лични данни: 
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1. физическа идентичност: имена и паспортни данни (ЕГН, номер на лична карта, 

дата и място на издаване, адрес, месторождение, телефони за връзка и др.); 

2. социална идентичност: данни относно образование и допълнителни квалификации 

(вид на образованието, място, номер и дата на издаване на дипломата), както и трудова 

дейност и професионална биография; 

3. семейна идентичност: данни относно семейното положение на физическото лице 

(наличие на брак, развод, брой членове на семейството, в това число деца до 18 години);  

4. икономическа идентичност: участието и/или притежаването на дялове или ценни 

книжа на дружества и др.; 

5. лични данни относно гражданскоправния статус на лицата, необходими за 

длъжностите, свързани с материална отговорност (напр. свидетелства за съдимост); 

6. данни за здравословното състояние (медицинско свидетелство при постъпване на 

работа, периодични прегледи, преминавани с оглед характера на работата, изпълнявана по 

трудовото правоотношение и изискванията за безопасни условия на труд); 

 

Специални категории данни, които обработваме: 

Не обработваме специални категории данни. 

 

Източник:  

Данните се получават лично от субекта на данни или от упълномощено от него лице с 

изрично писмено пълномощно. 

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните 

цели: 

 - Личните данни събирани от работниците и служителите – събирани с цел сключване и 

изпълнение на трудов договор съгласно КТ и нормативни изисквания 

 - Личните данни събирани от контрагенти – събирани с цел сключване и изпълнение на 

договор по ЗЗД  

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е: 

- Личните данни събирани от работниците и служителите  - Обработването е 

необходимо за спазване на законовото ни задължение (посочете ясно); 

-  Личните данни събирани от контрагенти - Обработването е необходимо за изпълнение 

на договор с вас или намерението ни да сключим договор; 

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:   

Личните данни ще бъдат предоставени на НАП, НОИ, Инспекция по труда, органи на МВР, 

Следствие и прокуратура и други организации изисквани по нормативен акт 

Съгласие: 

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително 

третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за 

посочените от нас цели. 

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с писмена молба. 

Период на съхраняване на данните 

„Лемна Екоинвест – България“ АД ще съхранява Вашите лични данни не повече от срока 

изискван по закон и съгласно инструкция за работа с лични данни 

Вашите права като субект на личните данни са следните: 
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Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате 

следните права: 

 имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „Лемна Екоинвест – 

България“ АД и право на достъп по всяко време до личните си данни; 

 имате право да поискате от „Лемна Екоинвест – България“ АД личните си данни 

във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате 

ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна; 

 имате право да поискате от „Лемна Екоинвест – България“ АД да коригира без 

ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече 

актуални; 

 имате право да поискате от „Лемна Екоинвест – България“ АД личните Ви данни 

да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:  

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

o когато сте оттеглил своето съгласие;  

o когато сте възразил срещу обработването,  

o когато обработването е незаконосъобразно;  

o когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно 

задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се 

прилага спрямо нас като администратор на лични данни;  

o когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги 

на информационното общество. 

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:  

o при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на 

информация;  

o за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на 

задача от обществен интерес,  

o при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в 

случай, че сте орган на власт); 

o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;  

o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически 

изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност 

заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането 

на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или 

защитата на правни претенции. 

 имате право да поискате от „Лемна Екоинвест – България“ АД, да ограничи 

обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само 

съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в 

писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина; 

 имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни 

по всяко време с отделно искане, отправено до администратора; 

 имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен 

маркетинг (непоискани рекламни съобщения); 
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 имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително 

профилиране; 

 при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната 

от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление 

за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето 

предварително съгласие за новата обработка. 

Имате право на жалба до надзорния орган 

 Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за 

това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. 

Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). 
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ФОРМА ЗА  

ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТ НА ДАННИТЕ 
 

 

Администратор: „Лемна Екоинвест – България“ АД 

Отговорник: Диана Вълкова 

 

Информация за субекта на данни: 

Данни на физическото лице.  

Три имена  

Дата на раждане  

Уникален идентификатор  

ЕГН/ЛНЧ  

Клиентски номер  

Друг  

Данни за контакт  

Държава  

Настоящ адрес  

Телефонен номер   

E-mail  

Не всички полета са задължителни за попълване. Достатъчно е да се попълнят толкова, че да 
се гарантира еднозначното разпознаване на лицето. 

Представител на субекта на данни: 

Действате ли като представител от името 

на субекта на данни? 

 

НЕ  ☐   ДА ☐ 

Ако "Да", моля, посочете в качеството си 

на какъв (например родител, настойник, 

попечител, упълномощен представител) 

 

  

Данни на представителя:  

Три имена  

Дата на раждане  

Данни за контакт  

Държава  

Настоящ адрес  

Телефонен номер   

E-mail  

Допълнителни данни 

за идентификация на 

представителя: 

Моля, приложете доказателства, че сте законно 

упълномощени да получавате тази информация. 

 
 

Вид на искането:  Описание на искането и данни, за които се отнася 

Искане за достъп  ДА ☐  
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Искане за коригиране  ДА ☐  

Искане за изтриване 

(право да бъдеш 

забравен) 

ДА ☐  

Искане за 

ограничаване на 

обработването 

ДА ☐  

Възражение срещу 

обработване 
ДА ☐  

Искане за пренос на 

данни 
ДА ☐  

Друго ДА ☐  

2. ДЕКЛАРАЦИЯ 

Аз, долуподписаният ......................................................................................,като декларирам, че 

посочените по-горе данни са верни, с настоящото заявявам пред „Лемна Екоинвест - 

България“ АД искането ми, посочено по-горе, относно описаните данни. 

 

 

 

Дата:       Подпис: 

  

Този документ трябва незабавно да бъде изпратен до Отговорникът по защита на данните. 

 

 

  
 


