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Данни за Администратора: 

Кои сме ние? 

„СТРОНГ – ЕС“ ЕООД  e регистрирана през 2002 година и е член на Националната 
асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО) 

Предметът на дейност на фирма „СТРОНГ-ЕС“ ЕООД включва: 

 Сигнално охранителна дейност (СОД) 
 Физическа охрана на обекти 
 Видеонаблюдение 
 Централизирано видеонаблюдение 

 

Данни за контакт с „СТРОНГ – ЕС“ ЕООД: 

Местоположение: 

Държава: Р България 

Адрес: гр. София -1618, бул. „Братя Бъкстон“ № 24, бл. 7А, вх. 1, ет. 1, ап. 2 

Телефон: 02 / 81 888 

Ел. поща: strongs@abv.bg 

Интернет страница: www.strong-s.bg 

Данни за контакт с Отговорник по защита на данните: 

С нашият  Отговорник по защита на данните можете да се свържете директно тук:  
Ел. поща: strongs@abv.bg 
Тел: 02/ 81 888 
Мария Тончева 
 
Личните данни, които събираме и обработваме от вас са: 

Личните данни представляват информация, която се отнася до Вас и по която можете да 
бъдете идентифицирани. 

Ние ще събираме и обработваме различни видове лични данни, които се отнасят до Вас и са 
публично достъпни и/или лични данни, представени от Вас. Това обикновено са: 

  
данни за идентификация : 
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 лична карта, три имена, единен граждански номер, номер на документ за самоличност, 
телефон, адрес, имейл, снимки, банкови сметки, клиентски номер, код или друг 
идентификатор, създаден от „СТРОНГ  - ЕС“ ЕООД за идентификация на клиенти. 

 Информация, съгласно изискванията на чл. 50, ал. 5 от ЗЧОД (Закона за частната 
охранителна дейност) 

- Образование, учебно заведение, квалификация, заемани позиции; 
- Данни за контакт – адрес: пощенски и електронен,;телефон и факс номер; 
- Финансова информация – банкови и др. сметки; 
- Информация за Ваш представител – законен и/или пълномощник на клиент ЮЛ; 
- Данни за комуникация; 
- Данни, станали ни достъпни при изпълнението на задълженията, произтичащи от 

нормативни актове (данни произтичащи от запитвания, разследващи органи, нотариуси, 
данъчни служби, съдя изпълнител, съд и регулации) 

- Данните, получени при изпълнение на договорните задължения ( Име, ЕГН/ЕИК, адрес, 
вкл. и електронен, телефон и други)  

трафични данни : 

 данни, необходими за предоставяне на електронни съобщителни услуги; за таксуване; за 
изготвяне на сметки и за доказване на тяхната достоверност. 

други данни: 

 информация за вида и съдържанието на договорните отношения, както и всяка друга 
информация, свързана с договорните правоотношения, включително: 
- записи на обаждания, които са направени от и към клиентите и целят подобряване на 

предоставяната услуга; 
- електронна поща, писма, жалби, молби, оплаквания, информация за Ваши заявки за 

отстраняване на проблеми; 
- записи от сигнално охранителни и известителни системи и видеозаписи, които се правят с 

цел осигуряване на максимална сигурност при изпълнение на основния предмет на 
дейност по договори за охранителни услуги, предоставени от дружеството; 

- Лични данни на ФЛ – имена, ЕГН, адреси и др. данни в зависимост от целта и 
изискванията на Възложителя по договор за охрана; 

- Данни във връзка с осъществяване на пропускателен режим, на обекти по договори за 
физическа охрана на обекти. 

друга информация като: 

- данни, предоставяни през интернет страницата на „СТРОНГ –ЕС“  ЕООД и мобилни    
приложения; 

- други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване или по време 
на действие на действащ договор и по-конкретно: постоянен адрес на пълномощник / 
отговорник/ , посочени в документ, в който сте го упълномощили да ви представлява, 
данни на лице за контакт; 
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- По изпълнение на услугите и задълженията произтичащи от клиентски договори, 
„СТРОНГ – ЕС“ ЕООД има право да обработва всяка налична информация достъпна в 
публичните регистри, както и информация получена от трети страни по повод изпълнение 
на законови разпоредби на свой клиенти. 

- „СТРОНГ – ЕС“ ЕООД има задължение и  право да провери верността на предоставените 
му лични данни, записани в базата данни, като за целта ще изиска от Вас да 
верифицирате и ако е необходимо да коригирате или да проверите верността на своите 
данни. 

Обработване на данните, небходими за изпълнение на наше нормативно 
задължение 
 

 задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на 
правилно и законосъобразно счетоводство; 

 задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и 
регулаторни органи; 

 предоставяне на информация на съда и органи на реда. 
 Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши 

законови изисквания, като: 
- Регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, 

съдилища, прокуратура, и други, на които сме длъжни да предостави лични данни по 
силата на действащото законодателство; 

 

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

 Обработването се основава на вашето съгласие 
 Обработването на вашите данни е необходимо за изпълнение или намерението за   

                   сключване  договор за извършване на услуга с вас ФЛ или ЮЛ със следната цел: 
- Идентифициране на клиент при сключване на нов договор или изменения на вече 

съществуващ такъв; 
- Изготвяне на оферта / предложение за сключване на договор, изпращане на 

преддоговорна информация и/ или проект на договор; 
- Обслужване и отговори на клиентски запитвания, оплаквания, жалби; 
- Плащане на задължения,разсрочване на дължими суми; 
- Изграждани и техническа поддръжка, отстраняване на повреди и всякакви технически 

проблеми на обект на клиента; 
   
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. 

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и 
специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.  

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги 
ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва. 
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Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с отправено писмено искане за 
оттегляне. 

Сигурност: 

„СТРОНГ-ЕС“ ЕООД прилага мерки за защита, за да осигури поверителността, сигурността 
и цялостта на Вашите лични данни. Достъпът до личните данни е ограничен до 
служителите, които имат право да ги ползват и които са длъжни да съблюдават правилата 
за конфиденциалност. 

 

Период на съхраняване на данните 

„СТРОНГ –ЕС“ ЕООД ще съхранява Вашите лични за период, не по-дълъг от необходимото 
за целите, за които се обработват.  

Кога изтриваме Вашите лични данни? 
Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в 
законоуставените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от нас и след 
окончателно уреждане на всички наши финансови отношения. Не пазим Ваши данни 
безсрочно. 
Част от сроковете са: 
- 5 години приизтичане на определените в Закона за задълженията и договорите    
  давностни срокове за предявяване на претенции; 
- Счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен 

контрол, одит и последващи финансови инспекции  -  10 години считано от 1 януари на 
отчетния период, следващ отчетния период за който се отнасят /Правно основание чл. 12 
ЗСч. и чл. 38 ДОПК/ 

- Документи за данъчно осигурителен контрол – 5 години след изтичане на давностния 
срок за погасяване на задължение / Правно основание чл. 38 ДОПК 

- Ведомости за заплати  -  50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ 
отчетния период за който се отнасят /Правно основание чл. 12 ЗСч. и чл. 38 ДОПК/ 

 - 5 години задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни 
органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство; 

- 60 дни от записа при видеонаблюдение; 
Трябва да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако 
те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по 
разглеждане на ваша жалба пред нас. 
 
 
Вашите права като субект на личните данни са следните: 

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според 
терминологията на закона - субект на данните) имате следните права: 

 имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „СТРОНГ –ЕС“ ЕООД и 
право на достъп по всяко време до личните си данни; 

 имате право да поискате от „СТРОНГ –ЕС“ ЕООД 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; 
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 имате право да поискате от „СТРОНГ –ЕС“ ЕООД да коригира без ненужно 
забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални; 

 имате право да поискате от „СТРОНГ –ЕС“ ЕООД 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;  

 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,  

 имате право да поискате от „СТРОНГ –ЕС“ ЕООД, 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; 

 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). 

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез 
„СТРОНГ –ЕС“ ЕООД  можете да го направите на посочените данни за контакт на „СТРОНГ 
–ЕС“ ЕООД или директно на Отговорника по защита на данните на посочените по-горе 
данни за контакт. 

 

Защо „СТРОНГ –ЕС“ ЕООД събира и съхранява лични данни? 

За да ви предоставим нашите  услуги, е необходимо да съберем лични данни с цел, 
кореспонденция и идентификация  Ние гарантираме, че информацията, която събираме и 
използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство. 
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За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, „СТРОНГ –ЕС“ ЕООД ще 
поиска от вас допълнително съгласие. 

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации 
или лица? 

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да 
придобием някаква облага. 

„СТРОНГ –ЕС“ ЕООД може да предаде вашите лични данни на наши подизпълнители на 
услуги, които са сключили договор с нас. 

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица? 
 
Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви 
предложим качествено, бързо и комплексно обслужване като се грижим продуктите и 
услугите, които Ви предлагаме да покриват вашите очаквания. Не предоставяме Ваши 
лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и 
организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг 
контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за 
конфиденциалността и сигурността на вашите данни. 
 

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите 
данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас 
задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те 
ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  в съответствие 
процедурите изградени от „СТРОНГ –ЕС“ ЕООД.  

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета 
страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение 
ще има само ако по закон сме задължени да направим друго). 

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги 
предоставяме по конкретни и ясни законови задължения. 

 

Лични данни предоставяме на следните категории получатели 
(администратори на лични данни): 

 компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват 
предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, 
прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, 
Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на личните данни, Инспекции 
по труда, МВР и органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен 
ред; 

 пощенски оператори, транспортни/куриерски фирми, с оглед изпращане на пратки, 
съдържащи документи, и необходимостта от удостоверяване на самоличността при 
връчването им; 

 Доставчици на услуги за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или 
друго трето лице, ако клиент и/или служител е нарушил задължението си към нас, 
произтичащо от сключен договор; 
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 лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за 
обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на „СТРОНГ –ЕС“ ЕООД 
и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, 
техническа поддръжка и др.; 

 лица, предоставящи сервизна поддръжка на крайни устройства; 
 инсталатори – за инсталация или поддръжка на технически устройства за предоставяне на 

услугата; 
 доставчици на електронни съобщителни услуги, при осъществяване на преносимост на 

номерата; 
 банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас; 
 лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на 

архиви на хартиен и/или електронен носител; 
 лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери. 

 

Как ще съхраняват и пазят личните данни, които събираме? 

„СТРОНГ –ЕС“ ЕООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас 
информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на 
данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална. 

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за 
изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.  

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за 
пазене на документи и информация в определени минимални срокове 

„СТРОНГ –ЕС“ ЕООД е предприел всички предвидими технически и организационни мерки, 
за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.  

 

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате? 

„СТРОНГ –ЕС“ ЕООД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация 
съхраняваме за Вас и как тя се обработва.  

 В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната 
информация: 

 Данни за контакт на лицето обработващи личните ви данни. 
 Целите на обработването; 
 Правното основание за обработката; 
 Съответните категории лични данни, които се обработват; 
 Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити; 
 Ако обработката се основава на законните интереси на „СТРОНГ –ЕС“ ЕООД или 

на трета страна, информация за тези интереси. 
 Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни; 
 Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни 

или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите 
възражение срещу такова обработване; 

 Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време; 
 Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган; 
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 Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно 
изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, 
както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните 
последици от невъзможността да предоставите такива данни. 

 Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са 
събрани директно от вас. 

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани? 

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите тук (връзка към 
Образец на Форма за искане от субект на данните (GDPR_FORM_02) или да отправите 
искане на посочените контактни данни на „СТРОНГ –ЕС“ ЕООД, или директно на 
посочените контактни данни на Отговорник по защита на данните . 

За да удостоверите вашата самоличност е необходимо да се легитимирате, така че да 
удостоверите самоличността си еднозначно  

Местоположение: 

Държава: ………………………………………………………………………………………….. 

Адрес: …………………………………………………………………………………….............. 

Телефон: …………………………...…………………………………………………………………….. 

Ел. поща: ……………………………...………………………………………………………………….. 

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

Ел. поща: strongs@abv.bg 

Тел: 02/81 888 


