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ДЕКЛАРАЦИЯ 

НА РЪКОВОДСТВОТО НА „3С СОТ ЕС О ЕС” ЕООД 

 

ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ЗАЩИТАТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА В 

ДРУЖЕСТВОТО 

 

Ръководството на „3С СОТ Ес О Ес” ЕООД официално постановява ПРАВИЛАТА ЗА 

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ЗАЩИТАТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА, които се  прилагат 

в Дружеството, в съответствие с принципите и разпоредбите на ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 2016/679 на ЕС – General Data Protection Regulation (GDPR). 

Тези ПРАВИЛА се изразяват в следното: 

„3С СОТ Ес О Ес” ЕООД  е администратор и обработващ лични данни, необходими за 

изпълнение на ДОГОВОР ЗА ОХРАНА(различни видове частна охранителна дейност), по 

който съответното физическо лице е страна, или за предприемане на стъпки по искане на 

субекта на данните преди сключването на такъв договор. Тъй като администраторът се 

подчинява на правно задължение, да извършва това – в изпълнение на разпоредбите на 

ЗЗД, ЗЧОД и др., не е необходимо писмено съгласие на ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ, във вид на 

ДЕКЛАРАЦИЯ. 

ЛИЧНИТЕ ДАННИ, които се обработват в съответствие с посоченото правно 

основание – изпълнение на частна охранителна дейност, са следните:  

- Име: име презиме и фамилия; 

- ЕГН; 

- Контакти: електронна поща, адрес и телефон;   

- Постоянен и настоящ адрес; 

- Друга лична и служебна информация относно субекта, включително и видеоданни, 

необходима за гарантиране на неговата лична сигурност или опазване на  

имуществото му, от престъпни посегателства. 

 

           „3С СОТ Ес О Ес” ЕООД  използва посочените лични данни със следните цели: 

- Изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛ по Договор за определеният вид 

частна охранителна дейност. 

- Разкриване, предотвратяване и пресичане на замисляни, подготвяни или извършвани 

престъпни посегателства спрямо личността и собствеността на субекта на данните. 

- Оценка на риска. 



 

- Изпълнение на законови изисквания и други дейности в интерес на опазването на 

обществения ред, противодействието на престъпността и националната сигурност на 

страната. 

        ”3С СОТ Ес О Ес ” ЕООД  предоставя обработваните лични данни на органите 

на МВР, ДАНС и Прокуратурата на РБългария. 

Обработваните от „3С СОТ Ес О Ес” ЕООД лични данни се съхраняват под формата 

на сключени със субектите ДОГОВОРИ, в класьори, в специално оборудвано 

помещение, със съответните мерки за физическа, техническа и персонална защита. 

Същите се съхраняват в срока на договорите и 5 (пет) години след изтичането им. 

Събираните и анализирани, в хода на провежданата охранителна дейност, видеоданни, 

единствено с цел охрана, се съхраняват на носител – техническо средство – твърд 

магнитен диск на свързващите устройства DVR  и  NVR (поставени в посоченото 

помещение), в продължение на 2(два) месеца. НЕ Е НЕОБХОДИМ СПЕЦИАЛИЗИРАН 

РЕГИСТЪР НА ЛИЧНИ ДАННИ  в Дружеството. 

          Сигурността на дейностите по обработката на лични данни в „3С СОТ Ес О Ес” 

ЕООД, както и цялостната организация по тяхната защита и опазване на поверителност, 

се ръководи и контролира от Длъжностно лице по защита на ЛД в дружеството – Пламен 

Деянов – притежаващ Сертификат № ТВМ-06-4984, за завършен курс по тези теми и 

запознат с националното и европейско законодателство в тази област.  

             „3С СОТ Ес О Ес” ЕООД гарантира на клиентите си – физически лица, следните 

права и информираност по отношение на обработваните лични данни:  

- Да получат достъп до обработваните лични данни, под формата на екземпляр от 

сключеният ДОГОВОР. 

- Да коригират личните си данни при промяна на условията и ангажиментите на 

ДОГОВОРА, или предхождащите сключването му, процедури. 

- Да имат право на контрол, по линия на недопускане на свръх-обработка на лични 

данни, т.е. превишаващи рамките на регламента за необходимите за частна 

охранителна дейност. 

- Да имат достъп до информацията, определена като лични данни, получена с 

технически средства за охрана, включително и със системи за видеонаблюдение. 

- Да се запознаят с наличието и действието на изискуемите по Наредба 1/30.01.2013 

год., минимални технически и организационни мерки за защита на личните данни, 

прилагани от „3С СОТ Ес О Ес” ЕООД. 

 

 

27.04.2021г.                                         ЗАМ.-  УПРАВИТЕЛ:_______________ 

гр. Самоков                                                            / Пламен Деянов / 


