
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КАРГО ПЛАНЕТ ООД 
 

Обработването на лични данни от страна на Каргопланет ООД е в съответствие с Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 

Каргопланет ООД обработва лични данни в съответствие с действащите законови разпоредби за защита на 

лични данни и при спазване на принципите, установени в Общия регламент относно защитата на 

данните: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите; свеждане на данните 

до минимум; точност; ограничение на съхранението; цялостност и поверителност; и отчетност.  

 

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ  
Личните данни, събирани от Карго планет ООД в качеството му на администратор на лични данни, могат да 

се обработват въз основа на следните основания:  

• съгласие на субекта на данните за една или повече конкретни цели;  

• във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемането на 

стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;  

• за изпълнение на законово задължение;  

• за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна.  

 

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО  
Каргопланет ООД обработва лични данни за постигане на следните цели, които отразяват и основанията за 

тяхното обработване:  

• изпълнение на договорни задължения;  

• идентифициране на клиенти, ползващи услугите на Карго планет ООД и използването на тази информация 

за целите на легитимния интерес на дружеството; 

• финансово-счетоводна отчетност;  

• управление на човешките ресурси;  

• контрол на сигурността, включително видеонаблюдение, с цел предотвратяване на потенциални 

престъпления;  

• обработване на жалби, сигнали и други искания.  

 

ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА   
Карго планет ООД прилага необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни в 

съответствие с нормативно установени изисквания. Достъпът до лични данни се осъществява само от лица, 

чиито служебни задължения или конкретно възложена задача налагат такъв достъп. 

 

ВИДОВЕ ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ 

Събираните лични данни могат да включват имена, ЕГН, адрес, e-mail адрес, телефонен номер, както и 

други данни, изисквани от приложимото законодателство. 

 

РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРЕД ТРЕТИ СТРАНИ 

При необходимост, Карго планет ООД може да предоставя лични данни на административни и законови 

органи, други администратори на лични данни и на обработващи лични данни. Обработващи лични данни са 

физически или юридически лица, публични органи, агенции или други структури, които обработват лични 

данни от името на администратора. 

 

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  
Личните данни, обработвани от Карго планет ООД, се съхраняват съгласно сроковете, предвидени в 

нормативната уредба. 

 

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ  
Правата на субектите на данни се упражняват от тях при спазване на разпоредбите и изискванията на Общия 

регламент относно защитата на данните. 

 

Като субект на лични данни, обработвани от Карго планет ООД, имате следните права:  

 Достъп, коригиране или изтриване (в случаите, в които имате законово основание за това) на Вашите 

лични данни; 



 Ограничаване или възражение срещу обработката или трансфера на данни – в случаите, в които имате 

законово основание за това; 

 Получаване на вашите лични данни, за да ги прехвърлите на друг администратор ("право на 

преносимост") – това право се прилага само когато обработването се извършва по автоматизиран начин; 

 Оттегляне на съгласие за обработка – в случаите, когато обработването се осъществява на основание 

съгласие; 

 Да подадете жалба до надзорния орган – Комисията за защита на лични данни, ако смятате, че Карго 

планет ООД не е действала в съответствие със законодателството за защита на личните данни. 

 

Упражняването на някои от описаните права не може да бъде причина за отказ от предоставянето на лични 

данни на компетентните органи за предотвратяване, разследване и разкриване на престъпления.  

 

Желанието за упражняване на гореописаните права следва да бъде изразено в писмена форма и адресирано 

до долупосочените данни за контакт. 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  
Във връзка с обработването на лични данни субектът на данните може да се обърне към следното лице за 

контакт в Карго планет ООД: 

Калина Алева, тел. 02/4952033, acc@cargoplanet.eu, или на пощенски адрес Карго планет ООД, София 1000, 

ул. Цар Симеон 57, ет. 2. 

mailto:acc@cargoplanet.eu

