
  
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за 

информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от „ЕНИГМА 

ИНВЕСТ“ АД дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват 

данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, 

по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 

на ЕС от 27.04.2016 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/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове 

на Европейския съюз и на Република България. 

Данни за администратора  

„ЕНИГМА ИНВЕСТ“ АД, е юридическо лице, регистрирано в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията с ЕИК 123020073, със седалище в гр. София и адрес на 

управление: гр. София, бул. „Тотлебен“ № 85-87, наричана по долу само Дружеството. 

„ЕНИГМА ИНВЕСТ“ АД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от 

Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679. 

„Лични данни“ означава всяка информация, чрез която пряко или непряко можете да 

бъдете идентифицирани. 

„Обработване на лични данни“ означава всяка операция извършвана с лични данни 

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.  

Данни за контакт. 

Може да се свържете с нас на адрес: гр. София, бул. „Тотлебен“ № 85-87 или 

електронен адрес: ktomova.enigma@melinvest.bg.  

Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.  

 Обработването на Вашите данни е необходимо при сключване, изпълнение на 

договори или преддоговорни отношения и в тази връзка за финансова-счетоводна 

отчетност, както и при съдебни и административни производства. Основанието за 

обработване на данните е чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламента. В тези случаи обработваните 

данни са за идентификация /трите имена и ЕГН/личен номер за чужденец/, данни за 

контакт, банкова информация, данъчна и финансова информация, като данните за 

субекта се използват само за целите, за които е предвидено в съответния нормативен акт. 

 За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) 

и финансово-счетоводната отчетност, „ЕНИГМА ИНВЕСТ“ АД обработва лични данни на 

основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, 

служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически 

лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата, 

социалната и икономическата идентичност на лицата, данни относно здравословното 

състояние. Данните се използват само за целите, за които е предвидено в съответния закон 

или друг нормативен акт. 



  
  Когато Дружеството обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните 

данни се обработват само ако лицето свободно, конкретно, информирано и 

недвусмислено е изразило своето съгласие за обработването. 

 Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона 

цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се 

обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели. 

Категории получатели на данни извън администратора на лични данни. 

Дружеството не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е 

налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни 

поради включването им в публичен регистър.  

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, 

получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат: 

- Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките 

на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Висш адвокатски съвет, 

Национално бюро за правна помощ, органи, искащи предоставяне на 

правна помощ и др.п.); 

- Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения; 

- Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на 

осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на 

данни. 

Срок за съхранение на данните. 

Като администратор на данни Дружеството обработва данни за период с 

минимална продължителност, съгласно целите за обработка и предвиденото в 

действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението. 

За срок от 50 години се съхраняват ведомости за заплати.  

Архивът със счетоводни регистри и финансови отчети се съхранява за период от 10 

години.  

Документи за данъчно-осигурителен контрол - 5 години след изтичане на давностния 

срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани. 

Всички гореизброени срокове се броят считано от 1 януари на отчетния период, 

следващ отчетния период, за който се отнасят 

Всички останали данни обработвани по повод договорни отношения се съхраняват 

не по-рано от окончателно уреждане на взаимоотношенията между страните. 

Права на физическите лица-субекти на данни. 

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията 

Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни 

се обработват, а именно: 

- Право на достъп до Вашите лични данни, обработвани от „ЕНИГМА 

ИНВЕСТ“ АД и да получите копие от тях 

- Право на коригиране - имате право да поискате от „ЕНИГМА ИНВЕСТ“ АД 

да коригира без ненужно забавяне на неточни или непълни данни; 

- Право на изтриване (правото да бъдеш забравен) в следните случаи: 

а) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били 

събрани или обработвани по друг начин; 



  
б) личните данни са обработвани незаконосъобразно;  

в) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на нормативно 

задължение; 

г) субектът на данните оттегля своето съгласие и няма друго правно 

основание за обработването 

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

a) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на 

информация; 

б) за спазване на законово задължение или за изпълнението на задача от 

обществен интерес  

г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или 

исторически изследвания или за статистически цели  

д)за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

- Право на ограничение на обработването в някой от следните случаи: 

a) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за 

срок, който позволява на администратора да провери точността на 

личните данни; 

б) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае 

личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на 

използването им; 

в) администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на 

обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, 

упражняването или защитата на правни претенции; 

Когато обработването е ограничено, такива данни се обработват, с 

изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на субекта на 

данните или за установяването, упражняването или защитата на правни 

претенции или за защита на правата на друго физическо лице или 

поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава 

членка. 

Горните права може да упражните чрез отправено искане до Дружеството (писмено 

или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане.  

Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда 

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете 

възражение или жалба до „ЕНИГМА ИНВЕСТ“ АД на горепосочените адреси, до Комисията 

за защита на личните данни на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 

(www.cpdp.bg) или по исков ред до съда. 

Профилиране 

Вашите лични данни не са обект на автоматизирано вземане решение, включително 

профилиране.  

Предаване на лични данни в трети страни или международни организации. 

„ЕНИГМА ИНВЕСТ“ АД не предава обработваните лични данни в трети държави или 

международни организации.  

 

 

http://www.cpdp.bg/

