
I. Администратор 

  

 За обработването на Вашите лични данни, Администратор е „Римисар“ ЕООД, 
еднолично дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с  
ЕИК 202085503, със седалище и адрес на управление: 
 
                                                   „Римисар“ ЕООД 
                                                   гр. София 
                                                   ул. “Попова шапка“ № 31, ет. 3 
                                                   България 
 
Местоположение на производствена база : 
 
                                                  „Римисар“ ЕООД 
                                                  гр. Пирдоп  2070 
                                                  ул. “Четвърта“ № 2 
                                                  България 
 
„Римисар“ ЕООД се представлява от Красимир Жеков Пачев, Управител 
 

II. Информация за контакт с Администратора на лични данни 

  

 
 
 

„Римисар“ ЕООД, гр.Пирдоп 2070, ул.“Четвърта“№2 
 
         Телефон:          0888 455 515 
 
         Имейл:              simova_rimisar@abv.bg 
 

III. Информация за контакт с Отговорникa по защита на данните 

  

 Отговорник по защита на данните, „Римисар“ ЕООД, гр.Пирдоп 2070, ул.“Четвърта“№2 
 
         Телефон:          0899 529 451 
 
         Имейл:              tanova_rimisar@abv.bg 
 

IV. Събиране и обработване на лични данни от „Римисар“ ЕООД 

  

1. Събиране и обработване на личните данни при осъществен достъп в уебсайта на 
„Римисар“ ЕООД 

  

 Когато влизате в нашия уебсайт, като част от системните мерки за сигурнос , сървъра ни 
автоматично запазва временно следните данни: 
 

 Данните за достъп на запитващия компютър 

 Уеб страниците в сайта на „Римисар“ ЕООД, които сте посетили 

 Датата и продължителност на сесията 
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 Видът на използваните от Вас интернет браузър и операционна система 

 Името на домейна на уебсайта, през който сте влезли 
 
Тези данни ще бъдат обработвани само по време на достъпа Ви в нашия уебсайт. 
След като напуснете уебсайта, тези данни ще бъдат изтрити. 

 

2. Събиране и обработване на личните данни на служители на „Римисар“ ЕООД 

  

 Необходими лични данни, които се набират директно от лицето под писмена и/или 
устна форма при встъпване и по време на трудовите взаимоотношения: 
 

 относно физическа идентичност – имена, ЕГН, адрес , телефон, електронна поща, 
данни от документ за самоличност, снимка, имейл адрес 

 относно икономическа идентичност – информация за размер на трудово 
възнаграждение, номер на банкова сметка 

 относно социална идентичност – информация за образование и квалификация, в 
това число документ за придобито образование, квалификация, 
правоспособност, допълнителни обучения, препоръки, данни за трудова 
дейност, както й документи за трудов стаж и професионална биография 

 относно семейна идентичност – информация за семейно положение, родствени 
връзки, членове на семейство (ЕГН, дата на раждане, препис от акт за смърт) 

 медицинско свидетелство, болнични листове, телк – чувствителни лични данни 

 видеонаблюдение 
 

 

3. Събиране и обработване на лични данни в други случаи 

  

 В случаи, различни от споменатите в т. 2, събираме и обработваме лични данни, само 
ако сте ни ги предоставили доброволно, като: 
 
Директно се свържете с нас , особено по електронен път, като нaпр. по имейл или чрез 
нашия уебсайт, за да поръчате публикация или да направите запитване. В този случай 
съхраняваме и обработваме, до степента, до която сте ни предоставили следните 
данни: 
 

 Титла, име и фамилия 

 Един или повече валидни имейл адреси 

 Адрес 

 Тел. номер (стационарен и/или мобилен) 

 Факс номер 
  
Обработването на горните данни служи за следните цели: 

 За да Ви идентифицираме като контакт 

 За кореспонденция с Вас 

 За да Ви информираме за продукти, услуги на компанията „Римисар“ ЕООД 

 За да инициираме и установим договорни отношения, ако е приложимо 

 За да фактурираме, ако е приложимо 



V. Вашите права като субект на данни 

  

 Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие (според 
терминологията на закона - субект на данните) имате следните права: 
 

 имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „РИМИСАР“ ЕООД и 
право на достъп по всяко време до личните си данни 

 имате право да поискате от „РИМИСАР“ ЕООД личните си данни във вид 
удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да 
поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна 

 имате право да поискате от „РИМИСАР“ ЕООД да коригира без ненужно 
забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече 
актуални 

 имате право да поискате от „РИМИСАР“ ЕООД личните Ви данни да бъдат 
изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:  
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били 

събрани  
o когато сте оттеглил своето съгласие  
o когато сте възразил срещу обработването  
o когато обработването е незаконосъобразно 
o когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на 

правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, 
което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни  

o когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на 
услуги на информационното общество 

 
Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:  

o за спазване на законово задължение от наша страна  
o за целите на законовото архивиране   
o  за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

 

 имате право да поискате от „РИМИСАР“ЕООД, да ограничи обработването на 
личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но 
не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен 
вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина 

 имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви 
данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора 

 имате право да възразите срещу определени видове обработка  като директен 
маркетинг (непоискани рекламни съобщения) 

 
При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от 
настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново 
уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме 
Вашето предварително съгласие за новата обработка. 
Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, 
включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични 
данни. 



VI. Право на възразяване 

  

 Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за 
това орган е: 
 
Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан 
Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). 
 
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез 
„РИМИСАР“ ЕООД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), 
можете да го направите на посочените данни за контакт на „РИМИСАР“ЕООД или 
директно до Отговорника по защита на данните. 
 

VII. Видеозаснемане – на територията на компанията има разположени камери за 24-
часово видеонаблюдение, предназначено за охранителни и оперативни цели 

  

 Управление на сигурността – включително, но неограничаващо се до дейностите, 
свързани с контрола на достъпа, извършване на видеонаблюдение, осигуряване на 
сигурността на помещенията на компанията, активите и информацията, съхранявани от 
дружеството, както и за целите на превенция и разследване на кражби, измами, 
злоупотреби, конфликт на интереси, одити и проверки. Обработването на лични данни 
за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на дружеството да 
осигури безопасността и сигурността на своите активи, както и на служителите си, срещу 
всякакви възможни рискове. 
 

VIII. „Римисар“ЕООД   

  

  
Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено: 
 
Въз основа на законово задължение за обработка на личните данни 
 
Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни е: 
 
            •     Обработването се основава на Вашето съгласие 
            •    Обработването на Вашите данни е необходимо за изпълнение на договор с 
                   Вас или намерението ни да сключим договор за осъществяване на продажба 
            •     Обработването е необходимо,за да защитим Вашите интереси 
 
Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за 
нас, са следните: 
 
Да защитим личните данни на нашите работници/служители,клиенти, доставчици и 
партньори съгласно  Регламент (ЕС) 2016/679 
 

  

 

http://www.cpdp.bg/

