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Задължение за предоставяне на информация съгласно чл.13/чл.14 Общ 
регламент за защита на личните данни (GDPR-Регламент) 

 

Въведение 

ENGEL AUSTRIA GmbH се обявява безрезервно за спазване на основните принципи за 
защита на данните в Европейския съюз и в съответствие с това осигурява спазването на 
относимите регулаторни норми на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). 

Поради това лични данни се събират, обработват и предоставят само при наличието на 
съответно правно основание (член 6 GDPR-Регламент) и строго се съблюдава спазването 
на основните принципи за обработване на данни (член 5 GDPR-Регламент). 

Приложената по-долу информация има за цел действителното упражняване на 
предоставените от GDPR-Регламент права на субектите на данни. 

 

1. Самоличност на администратора  

ENGEL AUSTRIA GmbH решава какви са целите и средствата на обработването на 
личните данни. Координатите за връзка с ENGEL AUSTRIA GmbH като администратор по 
смисъла на GDPR-Регламент са: 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH  

Ludwig-Engel-Straße 1 

A-4311 Schwertberg 

Österreich 

 

Тел.: +43 50 620-0  

Факс: +43 50 620-3009  

Електронна поща: dataprotection@engelglobal.com   

 

Информация за филиалите на ENGEL в целия свят (групата ENGEL) можете да намерите 
на www.engelglobal.com/dataprotection. 

 

2. Цели на обработването и правно основание 

ENGEL AUSTRIA GmbH обработва лични данни с цел обработка на поръчките и 
изпълнение на договорите, както и за спазване на техните нормативно установени 
задължения за съхраняване на данни. В допълнение се извършват действия по 
обработка с цел изпълнение на операции по регистрация и установяване на самоличност.  

 

Лични данни се събират, обработват и евентуално се предават от ENGEL AUSTRIA GmbH 
със съгласието на субектите на данни. Изпълнението на договорите като 
преимуществена цел на обработването представлява допълнително правно основание. 
В съответствие с това, особено за предаването на данни в рамките на групата ENGEL, 
съществува и законен интерес.       
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3. Получатели в рамките на Европейския съюз 

Когато целите на обработването налагат това, личните данни се предават в рамките на 
Европейския съюз на дружества и представителства на групата ENGEL.  

 

 

4. Предаване на трети държави 

Предаването на личните данни на държави извън Европейския съюз (трети държави) се 
извършва само на дружества и представителства на групата ENGEL със седалище там с 
цел обработка на поръчките и изпълнение на договорите.  

За необходимото предаване на данни на дружества и представителства на групата 
ENGEL, които са със седалище извън Европейския съюз, е налице решение относно 
адекватното ниво на защита на Европейската комисия или се предоставят подходящи 
гаранции за защита на данните по смисъла на член 46 GDPR-Регламент. 

Независимо от високото ниво на защита на данните в рамките на групата ENGEL и ясното 
застъпване на принципите за защита на данните на GDPR-Регламент, предаването на 
данни на трети държави се извършва без изключение единствено със съгласието на 
субектите на данни. 

 

5. Обработвани категории данни  

Събираните и обработвани лични данни обхващат 

- Данни за името 

- Данни за адреса 

- Координати за връзка 

- професионална дейност. 

 

6. Срок на съхранение 

Съгласно принципа на ограничение на съхранението ENGEL AUSTRIA GmbH съхранява 
лични данни в определените от закона срокове на съхраняване на данни. Въз основа на 
относимите разпоредби се установява принципен срок на съхранение от седем години от 
изпълнение на договорите, респективно от прекратяването на деловите отношения.  

Извън законовите срокове за съхраняване на данни, лични данни се съхраняват 
максимално за период, който е необходим за изпълнение на конкретните цели на 
обработването или за предявяване, упражняване или защита на правни претенции, по-
специално по смисъла на член 17, параграф 3, буква „д“) от GDPR-Регламент. 

 

7. Права на субектите на данни 

За защита на техните интереси, субектите на данни имат  

- право на достъп 

- право на коригиране 

- право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) 

- право на ограничаване на обработването 

- право на възражение срещу обработването на данни  

- право на преносимост на данните 

- право на уведомяване при коригиране/изтриване, доколкото е възможно  

- право на персонална проверка на изцяло автоматизирани решения 
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8. Отмяна на съгласието 

Субектите на данни имат право по всяко време да оттеглят своето съгласие за отделни 
или за всички дейности по обработването. Оттеглянето не засяга извършеното 
обработване до момента на оттеглянето.  

 

9. Право на подаване на жалба до надзорен орган 

Ако субект на данни счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, 
нарушава разпоредбите на GDPR-Регламент, той има право да подаде жалба до 
Комисията за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
както и до всеки национален надзорен орган на държава-членка на Европейския съюз. 

 

10. Източник на обработваните данни 

Обработваните лични данни са получени от обществено достъпни източници, по-
специално от публични регистри (фирмен регистър, имотен регистър), респ. достъпни 
онлайн бази данни и източници или от правни субекти, които са оправомощени да 
предоставят данни на ENGEL AUSTRIA GmbH.  

  


