ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Настоящата Политика за защита на лични данни определя условията и реда, по който
физическите лица, чиито лични данни се обработват от “Финанс Одит Консулт 2002”
ООД, наричан по долу за краткост (“ФОК 2002”), могат да упражняват правата си съгласно
Регламент (ЕС) 2016/679.
Част 1: Общи принципи

ФОК 2002 обработва личните данни, събрани при изпълнение на дейността му, спазвайки
следните принципи:

Личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно;

Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели и не се
обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели;

Личните данни трябва да бъдат относими и да не са прекомерни;

Личните данни трябва да са точни и при необходимост да бъдат актуализирани;

Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или
непропорционални по отношение на целите, за които се обработват;

Личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на
съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за който тези
данни се обработват.
Част 2 Определения

“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;
“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;
“Приложимо законодателство” означава законодатлество на Европейския съюз и на
Република България, което е относимо към защитата на личните данни;
“Профилиране” означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни,
изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти,
свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти,
отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице,
неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност,
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поведение, местоположение или движение;
“Субект на данни” означава физическо 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;
“Регламент (ЕС) 2016/679” означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и
на Съвета от 27 април 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 (Общ регламент относнозащитата на данните), обнародван в
Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г.
Част 3: Какви лични данни обработваме

Личните данни, които обикновено се обработват във връзка със сключване и изпълнение
на задължения по договори за извършване на независим финансов одит, са следните;

Име, презиме и фамилия, ЕГН, ЛНЧ;

Електронна поща, адрес /постоянен и настоящ и телефон /стационарен или мобилен
номер/;

За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и
финансово-счетоводната отчетност, обработването на лични данни е на основание чл. 6, § 1, б.
„в“ и чл. 9, § 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица,
изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори.

Информация, необходима за изпълнение на задълженията на ФОК 2002,
произтичащи от нормативната уредба;
Част 4: За какви цели използваме личните данни

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за осъществяване основната
дейност на ФОК 2002 - Извършване на независим финансов одит на финансовите отчети,
както и други правомощия, предвидени в нормативната уредба.
Когато ВАдвС обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се
обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили
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.
Част 5: На кого можем да предоставяме Вашите лични данни

ФОК 2002 прилага комплекс от мерки, за да защити Вашите лични данни от загуба,
кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или
унищожаване. Възможно е при предвидени от закона обстоятелства Вашите лични данни да
бъдат разкрити. Например, при изрично съгласие от Ваша страна или при наличие на
разрешение от Комисията за защита на личните данни, Вашите лични данни могат да бъдат
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предоставени на трети лица. Също така възможно е разкриване на лични данни, когато това е
предвидено в закон, както и по искане на съда или на разследващи органи (органите на
полицията, следствието, прокуратурата), а също и когато бъдат поискани от други държавни
органи, когато е разрешено от закона. Възможно е, когато е необходимо или уместно, да
бъдат предоставени Ваши лични данни за целите на националната сигурност или при
възникнали проблеми от обществена значимост.
Част 6: Срок за съхраняване на личните данни
Като администратор на данни ФОК 2002 ООД обработва данни за период с минимална
продължителност съгласно целите за обработка и предвидените срокове в действащото
законодателство в съответствие с принципа за ограничаване и съхранение.
Счетоводната информация се съхранява по реда, предвиден в Закона за Националния
архивен фонд, в следните срокове:
1. ведомости за заплати - 50 г.;
2. счетоводни регистри и финансови отчети - 10 г.;
3. документи за данъчен контрол - до 5 г. след изтичане на давностния срок за погасяване на
публичното задължение, което удостоверяват тези документи;
4. документи за финансов одит - до извършване на следващ вътрешен одит и одит на
Сметната палата;
5. всички останали носители - 3 г.
Част 7: Права на субектите на лични данни
При спазване на приложимото законодателство, Вие имате следните права спрямо личните
Ви данни, обработвани от ФОК 2002:


Право на достъп

Субектите на данни имат право да получат от ФОК 2002 потвърждение дали се обработват
лични данни, свързани с тях и ако това е така, да получат достъп до данните и следната
информация:
а) целите на обработването;
б) съответните категории лични данни;
в) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити
личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни
организации;
г) когато е възможно, предвидения срок за който ще се съхраняват личните данни, а ако
това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
д) съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или изтриване на
лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на
данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;
е) право на жалба до надзорен орган;
ж) когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична
информация за техния източник;
p) съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, и
съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените
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последствия от това обработване на субекта на данните.
При поискване от субекта на лични данни, ФОК 2002 може да предостави копие от
личните данни, които са в процес на обработване.
Предоставянето на копие от лични данни, не трябва да влияе неблагоприятно върху
правата и свободите на трети лица или дадоведе до нарушаване на нормативно задължение
на ФОК 2002.


Право на коригиране на неточни или непълни данни;

Субектите на данни имат право да поискат от администратора да коригира неточните
лични данни, свързани с него. Като се имапредвид целите на обработването субектите на
данни имат право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне
на декларация.
Право на изтриване (право да бъдеш забравен), ако са приложими условията
на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;


При поискване от субект на лични данни, ФОК 2002 е задължено да изтрие личните данни,
ако е налице някое от следните основания:
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани ил
ибработвани по друг начин;
- субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на
данните, и няма друго правно основание за обработването;
- субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за
обработването, които да имат преимущество;
- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение на ФОК
2002.
ФОК 2002 не е задължено да изтрие личните данни, доколкото обработването е
необходимо:
- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
- при спазване на правно задължение на ФОК 2002;
- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с
член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679;
- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания
или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679,
доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно
да затрудни постигането на целите на това обработване;
или
- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;


Право на ограничаване на обработването;
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Субектът на данни има право да изиска ограничаване на обработването, когато се прилага
едно от следното:
- точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на
администратора да провери точността на личните данни;
- обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат
изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
- ФОК 2002 не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът
на данните ги изисква за установяваването, упражняването или защитата на правни
претенции;
- субектът на данните е възразил срещу обработването на основание легитимния интерес
на ФОК 2002 и тече проверка дали законните основания на ФОК 2002 имат преимущество
пред интересите на субекта на данните.
ФОК 2002 може да обработва лични данни, чието обработване е ограничено, само за
следните цели:
- за съхранение на данните;
- със съгласието на субекта на данните;
- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
- за защита на правата на друго физическо лице или
- поради важни основания от обществен интерес.
Когато субект на данните е поискал ограничаване на обработването и е налице някое от
основанията по-горе. ФОК 2002 го информира преди отмяната на ограничаването на
обработването.
Право на преносимост на данните, ако са налице условията на преносимост по
чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;


Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е
предоставил на ФОК 2002, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене
формат. При поискване, тези данни могат да бъдат прехвърлени на друг администратор,
посочен от субекта на лични данни, когато това е технически осъществимо.
Субектът на личните данни може да упражни правото на преносимост в следните случаи:
- обработването е основано на съгласието на субекта на личните данни;
- обработването е основано на договорно задължение;
- обработването се извършва по автоматизиран начин.
Право на възражение, ако са налице условията на преносимост по чл. 21 от
РЕГЛАМЕНТ 2016/679;


Субектът на данните има право да възрази срещу обработването на негови лични данни от
ФОК 2002, ако данните се обработват на едно от следните основания:
- обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при
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упражняването на официални правомощия, които са предоставени на ФОК 2002;
- обработването е необходимо за цели, свързани с легитимните интереси на ФОК 2002 или
на трета страна;
- обработването на данни включва профилиране.
ФОК 2002 прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че
съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат
предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването,
упражняването или защитата на правни претенции.
Горните права може да упражните чрез отправено искане ( писмено или по електронен
път), в което следва да направите конкретно. Искането следва да бъде подписано и подадено
лично на адреса на дружеството.
На сайта ни https://www.oditfin.bg/ е достъпен образец на Искане за достъп до данни,
чието използване има за цел единствено да Ви улесни при упражняване на правата Ви.
8. 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 жалба до
Комисията за защита на личните данни или до съответния Административен съд.
9. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.
ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 ООД не предава обработваните лични данни в трети
държави или международни организации.
10. Въведени от ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 ООД мерки за защита на личните
данни.
ФОК 2002 ООД е въвел мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност
за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679,
предвидени във Вътрешни правила на ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 ООД за мерките за
защита на личните данни, като пълният текст на Вътрешните правила може да видите тук.
Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни, предприети от
ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 ООД, може да получите от длъжностното лице по защита на
данните, като отправите въпросите си на адрес: fok2002@abv.bg
ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 ООД
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