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ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, 
ОБРАБОТВАНИ В ЗАХАРИНОВА НЕКСИА, 

във връзка с Регламент ЕС 2016/679 
 

1. Администратор на личните данни 

ЗАХАРИНОВА НЕКСИА ООД е Одиторско дружество, вписано в регистъра на Института на 
дипломираните експерт - счетоводители под № 138. Дружеството е със седалище и адрес на 
управление: бул. „Константин Величков” No.157-159, ет. 1, офис 3, София, 1309, Р България, 
електронна поща: office@zaharinovanexia.com, тел. +359 2 920 46 70, факс: +359 2 828 06 32. В 
качеството си на Администратор, ЗАХАРИНОВА НЕКСИА ООД обработва лични данни на 
физически лица („субекти на данни“) в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент 
относно защитата на данните) (GDPR), Закона за защита на личните данни и Вътрешни правила за 
механизма на обработване и защита на лични данни в регистрите, поддържани в ЗАХАРИНОВА 
НЕКСИА ООД. 

2. Какво представляват личните данни 

Съгласно Общия регламент, лични данни е всяка информация, която се отнася до физическо лице 
и чрез която същото може да бъде пряко или непряко идентифицирано. Обработване на лични 
данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на 
личните Ви данни с автоматични или други средства. 

3. Лични данни, които се събират, когато използвате интернет сайта на ЗАХАРИНОВА 
НЕКСИА ООД 

Ние събираме личната информация, която предоставяте, когато попълвате онлайн формуляр, 
правите онлайн запитване или съобщавате за проблем с нашия сайт. Уеб сайта включва Google 
Анализ, който използва „бисквитки“. Събраната информация може да включва вашия IP адрес и 
тип на браузъра. Нашият уеб сайт използва „бисквитки“, за да ви отличи от другите потребители и 
ни помага да подобряваме сайта. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се съхраняват 
от браузъра на хард диска на Вашия компютър и които са Ви необходими, за да можете да 
използвате нашия уебсайт. Използваме „бисквитки“, за да можем да разберем по-добре как се 
използва нашия уебсайт и да направим по-лесно последващото навигиране в интернет. 
„Бисквитките“ ни помагат да определим дали определена страница от нашия уеб сайт вече е 
видяна. Те също могат да ни дадат информация дали сте посещавали сайта ни преди или сте нов 
потребител. Ако не желаете да получавате „бисквитки“, моля настройте своя интернет браузър да 
изтрива „бисквитки“ от Вашия харддиск, да ги блокира или да получавате съобщение преди някоя 
„бисквитка“ да бъде съхранена на харддиска Ви. 
Ако правите бизнес с нас от свое име или сте контактът на организация, с която работим, ние 
събираме Вашата лична информация под формата на данни за контакт, длъжност и име на вашата 
организация. 

4. Физически лица, чиито лични данни се обработват от Дружеството при изпълнение на 
основните дейности 

Във връзка с предоставяните от нас услуги, ЗАХАРИНОВА НЕКСИА ООД обработва лични данни 
относно следните субекти на данни:  
(а) Физически лица, контрагенти или потенциални контрагенти на дружеството - клиенти и 
доставчици на стоки и услуги, съответно техни служители. 
(b) Персонал – настоящи и бивши служители на дружеството, както и кандидати за работа. 

5. Лични данни, които се обработват 

Във връзка с  изпълнение на договор ЗАХАРИНОВА НЕКСИА ООД обработва някои или всички от 
следните данни за лицата, действащи от името на Контрагента: 
(а) Идентификатори: имена, ЕГН; 
(b) Данни за контакт: имейл адрес, телефон, служебен адрес; 
(c) Информация относно отношенията на лицето с Контрагента: представителна власт, длъжност, 
служебни задължения във връзка с Договора. 
За всяко от лицата ЗАХАРИНОВА НЕКСИА ООД обработва само тези данни, които са необходими за 
сключване и изпълнение на договора. Видовете данни, които обработваме, зависят от функциите, 
които всяко от лицата изпълнява от името на Контрагента.  
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Данните са предоставени на ЗАХАРИНОВА НЕКСИА ООД от Контрагента или лично от лицето за 
целите на сключването и изпълнението на Договора или са известни от Търговския регистър при 
Агенция по вписванията. 

6. Цели на обработване  

Дружеството обработва лични данни на своите клиенти и доставчици, и на техните служители, за 
следните цели: 
(а) Предоставяне на услуги в изпълнение на договор с клиент; 
(b) Изпълнение на договор с доставчици на услуги; 
(c) За изпълнение на задължение на Администратора, свързано с изплащане на трудови 
възнаграждения и хонорари по трудови и граждански договори; 
(d) Изпълнение на законовите задължения на дружеството и изпълнение на разпореждания на 
компетентни държавни органи. 

7. Основания за обработване  

Дружеството обработва лични данни единствено при наличие на някое от алтернативните правни 
основания по Общия регламент и по-специално:  
(а) Изпълнение на договор;  
(b) Законови задължения, приложими спрямо дружеството;  
(c) Легитимните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или 
основните права и свободи на субектите на данни; 
(d) Свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на субекта на данните. 
Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време по същия начин, по 
който е било предоставено. 

8. Евентуални последствия, ако не бъдат предоставени личните данни 

В случай, че клиентът не предостави изискуемата информация, включително необходимите лични 
данни, дружеството няма да може да сключи договор с него, съответно няма да може да 
предостави исканата услуга. 

9. На кого се предават или разкриват личните данни 

ЗАХАРИНОВА НЕКСИА ООД може да разкрие личните данни пред трети лица само ако 
разкриването е изрично предвидено или разрешено от закона. 

10. Срок на съхранение на личните данни 

ЗАХАРИНОВА НЕКСИА ООД съхранява личните данни докато същите са необходими за целите на 
обработването, а именно:  
(а) За срока на действие на Договора;  
(b) Докато лицето е законен представител, пълномощник или служител на Контрагента, ако бъде 
заменено с друго лице в срока на действие на Договора; 
(c) След изтичане на срока на действие на Договора, само доколкото съхранението е необходимо с 
цел установяване, упражняване или защита на правни претенции. 

11. Сигурност на личните данни 

ЗАХАРИНОВА НЕКСИА ООД осигурява и поддържа подходящи технически и организационни 
мерки за защита на личните данни срещу случайно или неправомерно използване, унищожаване, 
загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до данните. Тези мерки имат за цел да 
осигурят висока степен на защита на личните данни. ЗАХАРИНОВА НЕКСИА ООД прави 
периодичен преглед и оценка на мерките с цел поддържане на постоянна сигурност на личните 
данни.   

12. Права като субектите на данните 

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от дружеството, има следните права: 
(а) Право на достъп до личните му данни;  
(b) Право на преносимост на данни. Предоставяне на  копие от личните данни, съхранявани от 
дружеството, за повторна употреба с друга цел; 
(c) Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни; 
(d) Право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание; 
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(e) Право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между дружеството и 
лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни 
претенции;  
(f) Право на възражение - по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на 
лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които 
имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес. 
В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, посочените по-
горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на място в офиса на 
ЗАХАРИНОВА НЕКСИА ООД. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на 
Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението се отправя лично от субекта 
на данни или от изрично упълномощено от него лице. 

13. Уведомление при нарушение сигурността на личните данни 

Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за 
правата и свободите на субекта на лични данни, ЗАХАРИНОВА НЕКСИА ООД изпраща надлежно 
уведомление за нарушението на сигурността, с което предоставя следната информация: 
(а) Какви подходящи технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни, 
засегнати от нарушението на сигурността са предприели; 
(b) Какви мерки са предприети в последствие, които гарантират, че вече няма вероятност да се 
материализира високият риск за правата и свободите на субекта на лични данни; 

14. Защита на правата на субектите на данните 

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 
регламент за защита на данните), всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на 
личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на 
адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg. 

15. Актуалност и промени на Политиката 

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото 
законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните 
данни обработвани в ЗАХАРИНОВА НЕКСИА, във връзка с Регламент ЕС 2016/679. Приканваме Ви 
редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика, да бъдете постоянно информирани за 
това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме. 

Тази Политика за защита на личните данни обработвани в ЗАХАРИНОВА НЕКСИА, във връзка с 
Регламент ЕС 2016/679 е актуализирана за последен път на 25.05.2018г. 


