
 

 

             
 
 

       Политика по защита на лични данни 
 

  

 

ОРБИТ ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, в 
процеса на работа събира лични данни от клиенти и партньори, във 
връзка с предоставяните транспортни и логистични услуги. 

Респективно лични данни се налага да бъдат предоставени на 
партньорите ни от международната верига на доставки, за да могат те да  
изпълнят своите задължение по обслужване на клиентите.  

Основните промени, наложени от прилагането на GDPR са: 

➢ Териториалният обхват; 

➢ Задължение за искане на съгласие, когато обработването не се 
основава на изпълнение на договор или законово задължение; 

➢ Права на физически лица; 

➢ Съгласие от непълнолетни; 

➢ Правото да бъдеш забравен; 

➢ Преносимост на данните; 

➢ Задължение за уведомяване на Компетентния Надзорен орган при 
нарушение на личните данни; 

➢ Прилагане на технически и организационни мерки за сигурност; 

➢ Назначаване на Длъжностно лице по защита на данните; 

Аспекти на Приложение на GDPR - Защита на лични данни: 

➢ Бизнес процеси; 

➢ Правни аспекти; 

➢ IT системи; 

➢ Информационна сигурност; 

➢ Физичческа сигурност; 

➢ Обмен на данни; 

 

 



 

Цел на Политиката по защита на лични данни: 

- Стремим се да минимизираме обработването на лични данни, като 
събираме само онези данни, които са нужни са извършване на 
услугата ни; 

- Нашите клиенти и партньори (субекти на лични данни) ще бъдат 
активно информирани  за това какви техни данни обработваме в 
нашите системи, с какви цели и на какво основание, на кого 
предоставяме данните им, както и как де се възползват от правата си.  

- Предварително ще бъде предоставена възможност на клиента за 
информиран избор. Клиентът ще може да приеме или отклони 
събирането на лични данни. 

 
➢ В случай, че клиента откаже предоставяне на личните си данни, 

фирмата няма да има възможност да предостави исканата услуга;  

➢ В случай, че клиента не възразява срещу факта, че ще му бъдат 
поискани лични данни се приема, че е съгласен да бъдат 
обработвани  негови лични данни. 

Личните данни, получени от нашите клиенти ще бъде третирани като 
строго конфиденциална информация и ще бъдат събирани, използвани, 
съхранявани, разкривани и унищожавани само от упълномощени за 
целта лица, които имат пряко отношение към извършването на услугата 
и при спазване на стриктни правила за поверителност. 
 
Личните данни ще бъдат достъпни за клиента за преглед и коригиране 
при поискване. 
 
Съхраняваната информация ще бъде унищожена след законово 
изискуемия период за съхранение. Премахването на данните ще бъде 
извършено по подходящ и утвърден за целта метод.  

В случай на установено нарушение на сигурността на личните данни, на 
първо място ще бъде уведоменo  длъжностното лице по защита на 
данните (DPO – Data Protection Officer), което ще проведе разследване.  

В случай, че след проведеното разследване бъде установено, че има 
извършено нарушение, въпроса ще бъде ескалиран до Управляващия 
Директор на фирмата, както и до Президента на ОРБИТ ГРУП  и 
надзорния орган ще бъде уведомен в рамките на 72 часа. 

 

 


