
 
 
В сила от: 25.05.2018 г.    УТВЪРДИЛ 
    УПРАВИТЕЛ:                    /п/ 
       Моника Богданова 
 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
в „ИКОНОМИКС-М ЕООД 

 
Въведение 
ИКОНОМИКС-М ЕООД се ангажира да защитава поверителността на данните, 
предоставени от своите клиенти, заинтересовани страни, доставчици, контрагенти, 
кандидати за работа и други лица за контакт, като извършва дейността си, спазвайки 
законовите си задължения. 
Нашите правила и процедури за обработване на лични данни са разработени в 
съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на 
данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по 
прилагането му. 
 
Кои сме Ние? 
ИКОНОМИКС-М ЕООД е администратор и обработващ на лични данни. 
ИКОНОМИКС-М ЕООД  
ЕИК 107523965 
Тел: 0 700 10 167 
Website: www.ikonomiks.com 
 
1. КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ? 
А. ПОТРЕБИТЕЛИ И КЛИЕНТИ 
Ние събираме и обработваме вашите лични данни при сключване на договор за 
изпълнение на услуги от наша страна, при попълване на формуляри или изпращане на 
имейл. 
Информацията, която ни предоставяте, може да включва: 

 Имена, ЕГН, телефонни номера, e-mail;  
 Данни за здравен статус, вкл. Експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК, данни за 
професионални заболявания и трудови злополуки; 

 Данни от попълнени на формуляри на нашия сайт.  
 Записи и копия от водени помежду ни кореспонденция; 
 Вашите отговори на анкети, правени с цел определено проучване. 

Личните данни, които обработваме, включват: 
 Вашето име и фамилия, ЕГН, данни за здравен статус; 
 Вашето потребителско име и парола, предоставени ви за достъп в наша електронна 
платформа; 

 Ваш адрес - домашен или служебен, имейл адрес и/или телефонен номер; 
 Данните за плащане и доставка, включително адреси за доставка; 
 IP адрес /който се взима автоматично/; 
 Всяка друга информация, която предоставяте. 
 

В. ЛИЦА, ЗАЕТИ ПО ТРУДОВИ ИЛИ ГРАЖДАНСКИ ПРАВООТНОШЕНИЯ В 
ДРУЖЕСТВОТО И НА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА 
Ние получаваме тази информация директно от Вас, както и от трети страни, като 
например агенции за набиране на персонал. Можем да получим информация и от 
обществените Ви профили, които са достъпни онлайн. 
Личните данни, които обработваме, включват: 

1. данни относно физическата идентичност на лицата: имена, ЕГН, номер на лична 
карта, дата и място на издаване, адрес, месторождение, телефони за връзка, имейл адрес 
и др. 
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2. данни относно образованието: вид на образованието, допълнителна 
квалификация и др.; 

3. данни относно трудовата дейност: професионална биография, данни от 
трудовата книжка и др.; 

4. данни относно здравния статус на лицата – медицински свидетелства, решения 
от ТЕЛК; 

5. данни относно свидетелство за съдимост; 
6. данни за извършване на плащания - банкови сметки. 
 

2. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?  
Целите на обработването на лични данни в ИКОНОМИКС-М ЕООД са: 

1. Управление на човешките ресурси, изплащане на трудовите възнаграждения и 
изпълнение на свързаните с това задължения на работодателя за удържане и плащане на 
здравни и социални осигуровки на служителите, на данъци, както и на други права и 
задължения на Дружеството в качеството му на работодател;  

2. Администриране на отношенията с клиенти на дружеството и предоставяне на 
услуги; 

3. Сключване и изпълнение на договори с доставчици за предоставяне на услуги на 
Дружеството. 

4. Изпълнение на законовите задължения с клиенти на Службата по трудова 
медицина за предоставяне на услуги съгласно Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и 
реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина; 

Ако желаем да използваме вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната 
от настоящата Политика, ние ще ви предоставим нова декларация, обясняваща тази нова 
употреба, преди да започне обработката и да посочим съответните цели и условия за 
обработка. Където и когато е необходимо, ще поискаме вашето предварително съгласие 
за новата обработка. 
 
А. ПОТРЕБИТЕЛИ И КЛИЕНТИ 
Вашите лични данни са необходими, когато: 
1. Ние изискваме информация, за да сключим договор с Вас и по време на изпълнението 

му и не сме в състояние да направим това без нея. Изпълнение на договорните ни 
отношения и предоставянето на нашите услуги са в зависимост от предмета на 
договора: 

1.1. Направление „Трудова медицина“. Изготвяне на: 
• заключения за пригодност преди започване на работа; 
• заключения за пригодност след периодичен медицински преглед; 
• становища за лица с намалена работоспособност; 
• производствени характеристики; 
• анализи на здравното състояние – въз основа да данни за временна 
неработоспособност или профилактични медицински прегледи; 

• администриране на договори с клиента; 
1.2. Направление „Контрол и оценка на съответствието“: 

• изпълнение на системата за управление – одитиране, доставяне на услуги;  
• администриране на договори с клиента; 

1.3. Направление „Професионално обучение“: 
• професионално обучение на лица, навършили 16 години в качеството си на 
Лицензиран ЦПО; 

• обучения по ключови компетентности; 
• обучения по безопасност и здраве; 
• администриране на договори с клиента; 

1.4. Направление „Технически надзор на СПО“: 
• изпълнение на системата за управление – одитиране, доставяне на услуги;  
• администриране на договори с клиента; 

1.5. Направление „Енергийна ефективност на сгради“: 
• Изготвяне на енергийни сертификати и паспорти; 
• администриране на договори с клиента; 

2. Ви предоставяме продукти или услуги, които желаете да закупите, в тази връзка да 
използваме и трети страни (напр. доставчици на платежни, куриерски услуги и др.); 



 Page 3 of 6 

3. Се свързвате с нас с цел да Ви предоставим информация относно Ваши запитвания; 
4. Да разследваме и отговорим на всички Ваши коментари или жалби, получени за 
предлаганите от нас продукти или услуги в съответствие с нашите законни интереси. 

5. Ние може да използваме Вашата информация, за да Ви поканим да вземете участие в 
обучения, семинари, проучвания на пазара или анкети. 

 
В. ЛИЦА, ЗАЕТИ ПО ТРУДОВИ ИЛИ ГРАЖДАНСКИ ПРАВООТНОШЕНИЯ В 
ДРУЖЕСТВОТО И НА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА 
Ние обработваме личните данни, изброени по-горе, за следните цели, само в съответствие 
с нашите законни интереси: 

1. да ни позволи да спазваме нашите законови задължения; 
2. да вземем решение за набиране на персонал; 
3. за предотвратяване и откриване на измами и други неправомерни действия; 
4. да установяваме, упражняваме или защитаваме нашите законни права. 

 
3. КАКВО Е ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ? 
ИКОНОМИКС-М ЕООД може законно да обработва информацията, която имаме за Вас, 
поради следните причини: 
 имаме договор с Вас; 
 Вие сте ни дали разрешение да обработваме информацията; 
 изпълнение на задълженията ни съгласно приложимото законодателство; 
 за защита на нашите легитимните бизнес интереси и законни права. 

 
4. С КОГО И КЪДЕ ЩЕ СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ? 
ИКОНОМИКС-М ЕООД може да сподели вашите лични данни с трети страни при Ваше 
съгласие или по правни причини.  
А. ПОТРЕБИТЕЛИ И КЛИЕНТИ 
Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на: 
 Медицински специалисти, участващи в провеждането на профилактичните медицински 
прегледи – имена, ЕГН, данни за здравословно състояние; 

 Личен лекар - данни за отклонения от здравословното състояние, установени при 
профилактичен преглед; 

 Други СТМ – здравни досиета във връзка със смяна обслужващата СТМ; 
 Външни организации провеждащи обучение – имена, ЕГН, данни за здравословно 
състояние; 

 На държавни органи - съд, следствие, прокуратура, ревизиращи органи, акредитиращи 
и лицензиращи организации и др., когато са изискали данните по надлежен ред във 
връзка с изпълнението на техните правомощия, ако това е наложено със закон или ако 
е необходимо за правна защита на законните ни интереси в съответствие с 
приложимите закони. 

 
В. ЛИЦА, ЗАЕТИ ПО ТРУДОВИ ИЛИ ГРАЖДАНСКИ ПРАВООТНОШЕНИЯ В 
ДРУЖЕСТВОТО И НА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА 
Вашите лични данни се предоставят на: 
 Счетоводна фирма – данни, посочени в т.1; 
 На държавни органи - съд, следствие, прокуратура, ревизиращи органи, акредитиращи 
и лицензиращи организации и др., когато са изискали данните по надлежен ред във 
връзка с изпълнението на техните правомощия, ако това е наложено със закон или ако 
е необходимо за правна защита на законните ни интереси в съответствие с 
приложимите закони. 

 
5.КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ ЗАПАЗИМ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ? 
5.1. Ние няма да съхраняваме Вашата лична информация по никакъв начин по-дълго от 
необходимото и ще запазим само личната информация, която е необходима във връзка с 
изпълнението на конкретната цел. 
5.2. ИКОНОМИКС-М ЕООД ще съхранява определена информация, като спазва законовите 
си задължения или толкова, колкото е разумно необходимо за разрешаване на спорове, 
предотвратяване на измами и злоупотреби или прилагане на нашите общи условия. 
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Вид запис Описание Период на 
съхранение 

Мотиви за 
посочения 
период за 
съхранение 

Допустим 
метод на 
съхранение 

1. Счетоводни Фактури, поръчки 
за покупки, 
счетоводна и 
друга финансова 
информация 

10 години Съответствие с 
изискванията на 
българското 

законодателство 

Електронно / 
на хартия 

2. Договори Договори, 
сключвани от 
компанията, вкл. 
общи условия и 
други анекси към 
договорите 

10 години 
след 
приключване 
действието 
на договора 

До изтичане на 
периода, в 

който може да 
възникне спор 

Електронно / 
на хартия 

3. Данни на 
клиенти 

 

3.1. Направление 
„Трудова 
медицина 

Лична 
информация, 
включително 
имена на лицата, 
ЕГН, адреси, 
друга история, 
здравен статус, и 
др. 
 
Лични здравни 
досиета 

10 години 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 години  

Съгласно 
изискванията за 
защита на 
данните 

 
 
 
 
 

Съответствие с 
изискванията на 
българското 

законодателство 

Електронно / 
на хартия 

3.2. Направление 
„Контрол и 
оценка на 
съответствието” 

Записи от 
системата за 
управление 

5 години Съгласно 
системата за 
управление и в 
съответствие с 
изискванията на 
българското 

законодателство 

Електронно / 
на хартия 

3.3. Център за 
професионално 
обучение 

Лична информа-
ция, включително 
имена на лицата, 
ЕГН, адреси, 
документи за 
завършено 
образование, 
квалификация и 
трудов стаж, 
здравен статус, и 
др. 
 
Протоколи за 
резултати от 
изпити 
 
Регистрационна 
книга/дневник за 
издадените 
документи за 
завършено 
образование/ 

5 години 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 години  
 
 
 
50 години 

Съгласно 
изискванията за 
защита на 
данните 

 
 
 
 
 
 
 
 

Съответствие с 
изискванията на 
българското 

законодателство 
Съответствие с 
изискванията на 
българското 

законодателство 

Електронно / 
на хартия 
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Вид запис Описание Период на 
съхранение 

Мотиви за 
посочения 
период за 
съхранение 

Допустим 
метод на 
съхранение 

квалификация
3.4. Направление 
„Технически 
надзор” 

Записи от 
системата за 
управление 

5 години Съгласно 
системата за 
управление и в 
съответствие с 
изискванията на 
българското 

законодателство 

Електронно / 
на хартия 

3.2. Направление 
„Енергийна 
ефективност” 

Записи от 
проведено 
обследване и 
сертифициране – 
доклади, 
паспорти, 
сертификати 

10 години Съгласно 
системата за 
управление и в 
съответствие с 
изискванията на 
българското 

законодателство 

Електронно / 
на хартия 

4. Данни на 
доставчици 

Имена на 
доставчици, 
адреси, данни за 
компанията 

10 години 
след 
последната 
доставка 

До изтичане на 
периода, в 

който може да 
възникне спор 

Електронно / 
на хартия 

5. Човешки 
ресурси 

Трудово досие: 
Имена на 
служителите, 
ЕГН, адреси, 
банкови детайли, 
трудов стаж и 
друга 
информация, вкл. 
"чувствителни 
данни" 

50 години Съответствие с 
изискванията на 
българското 

законодателство 

Електронно / 
на хартия 

 
5.3. В някои случаи законите могат да изискват от ИКОНОМИКС-М ЕООД да съхранява 
определена информация за конкретни периоди, различни от изброените по-горе. 
5.4. Когато сте кандидат за работа, Ние ще запазим личните данни, свързани с Вашето 
заявление за работа за 30 дни от датата на приключване на подбора. Ако кандидатурата 
Ви е успешна и станете член на персонала, ние ще Ви информираме за отговорностите на 
работодателя във връзка със защита на личните данни. 
5.5. Когато в процедура по подбор работодателят е изискал да се представят оригинали 
или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа 
годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата 
длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-
дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно 
представените документи. Работодателят връща документите, по начина, по който са 
подадени. 
 
6. КАК СА ЗАЩИТЕНИ ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ? 
6.1. Всички помещения, в които се съхраняват и обработват лични данни, са с контрол на 
достъпа. Помещенията на дружеството са надеждно обезопасени посредством противо-
пожарни мерки съгласно българското законодателство.  
6.2. Достъп до операционни системи, съдържаща файлове с лични данни, имат само лица, 
чиито служебни задължения или конкретно възложена задача налагат такъв достъп.  
6.3. Отпечатването на личните данни се извършва само от потребители, които са 
получили разрешение от Ръководството на ИКОНОМИКС-М ЕООД точно за конкретната 
операция.  
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6.4. Дружеството установява процедури и/или правила по обработване на лични данни, 
регламентиране на достъпа до данните, процедури по унищожаване и срокове за 
съхранение. 
 
7.КАКВО ЩЕ СТАНЕ, АКО ИЗБЕРА ДА НЕ ВИ ДАМ МОЯТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ? 
7.1. Ако не ни дадете необходимата информация, за да ви предоставим продукти или 
услуги, тогава ние няма да може да Ви предоставим услугите или продуктите. 
7.2. Профилите на потребителите, които не са потвърдили съгласието си за основните 
цели на регистрацията ще бъдат заключени/ псевдонимизирани/ криптирани/ 
деактивирани. Тези профили ще бъдат достъпни само след получаване на Вашето 
съгласие. 
 
8. КАКВИ СА МОИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ? 
ИКОНОМИКС-М ЕООД ще зачита вашите законни права върху вашите лични данни. 
По-долу са правата, които имате по закон и какво прави ИКОНОМИКС-М ЕООД за защита 
на тези права. 
8.1. Право да бъдете информирани 
ИКОНОМИКС-М ЕООД публикува тази Политика за да Ви информира как обработваме 
личните Ви данни. В тази връзка се стремим да бъдем прозрачни и лоялни. 
8.2. Право на достъп 
Ако желаете да имате достъп до личните данни, които ИКОНОМИКС-М ЕООД съхранява за 
Вас, моля обърнете се към admin@stmgdpr.com.  
8.3. Право на актуализиране 
Ако информацията, която съхраняваме за Вас, е неточна или непълна, можете да ни 
уведомите и да поискате от нас да я коригираме или допълним. Ако тези данни са 
предоставени на трети страни с ваше съгласие или по законови причини, тогава ние също 
ще ги уведомим за тяхното коригиране. 
8.4. Право на заличаване 
Ако Вие искате ИКОНОМИКС-М ЕООД да заличи Вашите лични данни и няма законова 
причина за тяхната обработка и съхранение, моля обърнете се към admin@stmgdpr.com. 
8.5. Право на възражение 
Ако имате възражение относно начина, по който сме обработили личните Ви данни, може 
да ни помолите да ограничим начина, по който използваме личните Ви данни, докато 
възражението Ви бъде разрешено. 
8.6. Право на оттегляне на съгласие 
Когато сте дали съгласие за обработване на личните Ви данни, можете да оттеглите това 
съгласие по всяко време, моля обърнете се към admin@stmgdpr.com. 
 
9. Къде мога да намеря повече информация за действията на ИКОНОМИКС-М 
ЕООД относно моите данни? 
Ако имате някакви запитвания относно тази Политика за информираност относно 
обработването на лични данни или искате да упражните вашите права, можете да се 
свържете с ИКОНОМИКС-М ЕООД, като използвате този имейл адрес: admin@stmgdpr.com. 
Ако не сте доволни от нашия отговор, можете да се свържете с Комисията за защита на 
личните данни: kzld@cpdp.bg. 
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