Политиката за защита на личните данни
1. Въведение
Настоящата Политика за личните данни на „Рубин Трейдинг“ ЕАД има за цел да Ви
информира какви лични данни на контрагентите се обработват във връзка със сключването,
изпълнението и защитата по търговските сделки, защо и как се обработват, кога е необходимо да
се разкриват на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които
потребителите имат във връзка с обработването на личните им данни, съгласно Регламент (ЕС)
2016/679 и Закона за защита на личните данни.
2. Определения
1) „лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице
или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице,
което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или
непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за
местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за
физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата,
културната или социална идентичност на това физическо лице;
2) „обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с
лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране,
записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане,
консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който
данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или
унищожаване;
3) „администратор" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция
или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за
обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от
правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии
за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава
членка;
4) „обработващ лични данни" означава физическо или юридическо лице, публичен орган,
агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
5) „получател" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или
друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.
Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на
конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се
считат за „получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря
на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;
6) „надзорен орган" означава независим публичен орган, създаден от държава членка и
отговорен за наблюдението на прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679.
3. Администратор на лични данни е търговско дружество “РУБИН ТРЕЙДИНГ” ЕАД,
вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203365700, със седалище и
адрес на управление гр.София район Триадица, бул.”Витоша” №68 ет.2 и адрес за
кореспонденция: гр.Плевен, Западна индустриална зона, Стъкларски завод „Рубин“.

4. Видове лични данни, които се обработват
Личните данни, събирани и обработвани от „Рубин Трейдинг“ ЕАД по отношение на
контрагентите на дружеството са:
- идентификационни данни;
- данни за контакт;
- електронна поща;
- данни относно правата на лицето, представляващо контрагента;
„Рубин Трейдинг“ ЕАД не събира чувствителни данни или лични данни свързани с
осъдителни присъди и престъпления или свързани с тях мерки за сигурност от своите
контрагенти и евентуално предоставени такива подлежат на незабавно унищожение.
5. Цел на обработката
Личните данни се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита
на личните данни за следните цели:
а/ изпълнение на задължения, предвидени в закон, подзаконов нормативен акт или право на ЕС;
б/ предварителни изисквания за сключване на договор;
в/ изпълнение на договорни задължения;
г/финансово – счетоводна отчетност;
Обработката на лични данни не надхвърля периода, необходим за постигането на законните
цели.
6. Получатели на лични данни, пред които са или може да бъдат разкрити личните данни.
„Рубин Трейдинг“ ЕАД предоставя данни на компетентните държавни органи и
институции, когато това се изисква от законодателството на страната и в съответствие с
определеното в него.
За определените от администратора цели, данните могат да бъдат предоставени за обработка от
лице, упълномощено от дружеството и което е поело задължение за поверителност или е обект
на правно задължение за поверителност.
Личните данни могат да бъдат съобщени на спедитори, превозвачи или куриерски фирми, които
ще ги използват изключително само за целите на експедицията.
Администраторът няма да извършва дейност по разпространение на лични данни и същите няма
да бъдат трансферирани извън страни от Европейския съюз без предварително съгласие на
субекта на лични данни.
7. Начин на обработка
Данните ще бъдат обработени и архивирани посредством използване на информационна
система, която е недостъпна за обществеността. Същите могат да се обработват и върху хартиена
база, подходящо съхранявана и до която достъп ще имат само упълномощени лица.
Достъп до личните данни, които обработва „Рубин Трейдинг“ ЕАД имат само тези служители,
които имат нужда от такъв достъп за постигане на определените цели.
8.Период на съхранение на личните данни
„Рубин Трейдинг“ ЕАД ще съхранява личните данни за срока, определен в действащото
законодателство в зависимост от целта, за която са събрани. Когато, поради каквато и да е
причина събирането на личните данни стане неоправдано, въз основа на преценката на
администратора или с оглед принципите на необходимост, целесъобразност, пропорционалност
и уместност, същите ще бъдат заличени или унищожени по надежден начин.

В случай на наличие на правен спор във връзка със съществуването или изпълнението на
договор, данните продължават да се обработват до неговото приключване и удовлетворяване на
всички претенции.
9.Права на субектите на данни
- право на достъп до данните и информация за целите на обработването;
- право да се оттегли съгласието за обработка на личните данни;
- право на коригиране на личните данни;
- право на изтриване на личните данни;
- право на ограничаване обработването на лични данни;
- право на преносимост на лични данни;
- право на възражение срещу обработването;
- право на жалба до надзорен орган за защита на личните данни.
10. Защита на личните данни
„Рубин Трейдинг“ ЕАД прилага технически и организационни мерки предвидени в Регламент
(ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от
международните стандарти за гарантиране на ниво на защита на данните, съответстващо на
предвиденото в законодателството и използва подходящи инструменти, гарантиращи целостта,
безопасността и поверителността на същите.
11. Контакти
Можете да се свържете с „Рубин Трейдинг“ ЕАД по всички въпроси, касаещи защитата на лични
данни на:
- адрес: гр.Плевен, Западна индустриална зона, Стъкларски завод „Рубин“
- тел. ………………………
- факс ………………………..
- e-mail: rubi@rubin-glass.bg

