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 Защо  
събираме и 
използваме 
Вашите лични 
данни 

„ВИАЛУКС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, в 
качеството си на администратор, 
обработва и съхранява, предоставени 
лични данни от клиенти, закупили 
материали материали за пътна 
маркировка и сигнализация, с цел: 

 Издаване на първичен счетоводен 
документ на физическо лице 

 

Какви 
лични 
данни 
събираме 

 Идентификационни 
данни 

 Три имена; 

 ЕГН; 

 Адрес 

 

Колко 
съхраняваме 
Вашата лична 
информация 

Срокът, в който се съхранява 
личната информация е 
съобразен със сроковете за 
съхранение, в съответствие с 
приложимите законови 
изисквания. 

 

 

Вашите 
ПРАВА 

Да получавате 
информация за 
обработката на 
Вашите лични данни 

Да получавате достъп 
до съхраняваните за 
Вас лични данни;  

Да поискате неверни, 
неточни или непълни 
лични данни да 
бъдат коригирани 

Да поискате личните 
Ви данни да бъдат 
изтрити ( когато вече 
не са необходими или 
ако законните срокове 
за тяхното съхранение 
и обработка са 
изтекли) 

Да изисквате 
ограничения при 
обработването 
(когато е приложимо и 
не пречи на 
изпълнението на 
целите, за които 
данните се 
предоставят) 

Да изпращате 
възражения към 
надзорния орган 

 

Основание  
за обработване 
на Вашите 
лични данни 

Съгласно Регламент (ЕС) № 2016/679 и действащото 
законодателство ние имаме право да използваме лична 
информация при наличие на едно или няколко от изброените 
по-долу основания:  

 Субектът на данните е дал съгласие; 

 Обработването е необходимо за изпълнението на 
договор; 

 Обработването е необходимо за спазването на 
законово задължение 

 

При определяне на необходимостта от събиране, обработване и съхранение на 
лични данни “ВИАЛУКС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, в качеството си на администратор, се 
позовава на изискванията на: 

 Закон за счетоводството 

 Закон за данъка върху добавената стойност 

 
 

С кого споделяме Вашата лична информация 
“ВИАЛУКС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, в качеството си на администратор, предоставя събираните лични данни 
само по силата на закон, нормативен акт или съдебно решение. Личните данни могат да бъдат 
предоставени на контролни и право-охранителни органи. 

 


