ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПОСЕТИТЕЛИТЕ
В ОХРАНЯЕМАТА ТЕРИТОРИЯ НА КЦМ 2000 ГРУП
ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

(при условията на чл.13 и чл.14 от ОРЗД)

Уважаеми партньори, клиенти и приятели на КЦМ 2000 Груп,
В КЦМ 2000 Груп вярваме, че правото на защита на личните данни е основна ценност в
европейските общества и следва да бъде уважавано както всяко друго основно право на
личността. В тази връзка сме актуализирали нашата Политика за фирмена и информационна
сигурност в съответствие с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните
(ОРЗД) - Регламент (ЕС) 2016/679.
Събирането на Вашите лични данни е с цел осъществяване на проследимост и надлежен
контрол на достъпа на лица и моторни-превозни средства на територията на КЦМ 2000 Груп
и е продиктувано от нашия легитимен интерес да гарантираме сигурността на своите
работници и служители, посетители и всички други активи. На същото основание, в
охраняемата територия на КЦМ 2000 Груп, се извършва и видеонаблюдение, което е указано
със съответни информационни табели.
В зависимост от целите на посещението и вида на издадения Ви пропуск, Вие предоставяте
следните лични данни: име и фамилия; номер на лична карта; име на дружеството, чийто
представител сте; марка и номер на МПС; Вашия подпис. Възможно е Ваши лични данни
да получим и от Вашия работодател, в качеството му на наш партньор.
В случай на отказ от предоставяне на тези данни, от съображения за сигурност, ние няма
да може да Ви издадем пропуск и да Ви допуснем в охраняемата територия на
КЦМ 2000 Груп.
Администратор на Вашите лични данни е КЦМ 2000 АД (Управляваща компания
на дружествата от КЦМ 2000 Груп); ЕИК 115526612, адрес: гр. Пловдив 4009,
Асеновградско шосе.
Длъжностно лице по защита на данните в КЦМ 2000 Груп - Лилия Якова – Гинева;
адрес: гр. Пловдив 4009, Асеновградско шосе;  032 609 323;
dpo@kcm.bg
Обработващ Вашите лични данни, от името на администратора на данни, са отговорните за
охраната служители от КЦМ 2000 Груп, както и служители на Агенция за сигурност
„Теразини“.
КЦМ 2000 АД Ви уверява, че се придържа строго към принципите за законосъобразно,
добросъвестно и прозрачно обработване на данните за конкретни легитимни цели. Вашите
данни няма да бъдат предавани извън територията на ЕС и ще се съхраняват за срок, който
ще гарантира интереса на КЦМ 2000 Груп, но за не повече от 3 (три) години.
Съгласно новите европейски правила Вие имате право да искате от администратора да Ви
предостави достъп до Вашите лични данни; да искате те да бъдат коригирани или изтрити,
обработването им да бъде ограничено; да възразите на обработването. Имате право на
преносимост на данните и право на жалба до надзорния орган – Комисия за защита на
личните данни (www.cpdp.bg).
Тези права може да упражните при условията и по реда на Регламента. Във връзка с начина
и реда за упражняване може да се обръщате и към Длъжностното лице по защита на данните
на КЦМ 2000 Груп.
РЪКОВОДСТВО на КЦМ 2000 Груп

