ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ
НА ДРУЖЕСТВАТА ОТ КЦМ 2000 ГРУП
Дружествата от КЦМ 2000 Груп („Дружествата“) следват стандартите за защита на личните данни,
установени от Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/ЕО („ОРЗД“) като ги прилага по идентичен начин в рамките на КЦМ 2000 Груп.
Настоящата Политика за поверителност на лични данни на КЦМ 2000 Груп дава информация на
субектите на данни за целите и начините на обработване на личните данни, които КЦМ 2000 Груп
получават от тях, съгласно изискванията на ОРЗД.
Какви лични данни могат да събират Дружествата
Лични данни са всяка информация, която Ви идентифицира или би могла да Ви идентифицира
като физическо лице. При извършване на своята обичайна дейност, както и при наемане на
персонал, Дружествата събират различни категории лични данни в зависимост от конкретния
случай, като:
 данни, свързани с физическа идентичност: имена, данни по лична карта, ЕГН, адреси, имейл
адреси, телефони и други;
 данни свързани със социалната, семейна и икономическа идентичност, както и данни относно
здравословното състояние.
Защо Дружествата получават Вашите лични данни и на какво основание
Дружествата от КЦМ 2000 Груп могат да получат Вашите лични данни за различни цели и
основания:
 за целите на подбора на персонала, обучението и професионалното развитие;
 за целите на сключване и изпълнение на трудовите или граждански договори, по които Вие
сте страна;
 за целите на трудово-медицинското обслужване и профилактика;
 за целите на изпълнение на съответните разпоредбите на Търговския закон относно
съдържанието на книга на акционерите и временни удостоверения;
 за целите на администриране изпълнението на търговски и други договори за съвместна
дейност между Дружествата и техните доставчици, клиенти и други търговски партньори.
В някои случаи, когато това е обективно необходимо, личните Ви данни могат да бъдат
обработвани и въз основа на Вашето свободно дадено, конкретно, недвусмислено и
информирано съгласие.
Предоставянето на личните Ви данни е необходимо за постигане на посочените тук цели и ако
те не бъдат предоставени на Дружествата, те няма да могат да изпълнят съответните свои
договорни или законови задължения.
На кого Дружествата предоставят Вашите лични данни
Достъп до Вашите данни в Дружествата може да имате Вие; служители на други Дружества от
КЦМ 2000 Груп; на административни, съдебни и други контролни органи съгласно изискванията
на съответно приложимите нормативни актове; както и наши търговски и други партньори по
силата на договори.
От кого Дружествата получават Ваши данни
В зависимост от конкретния случай Дружествата могат да получат Ваши данни за целите
посочени в тази политика от самите Вас; от служители на Дружествата; от търговски и други
партньори на Дружествата; както и от административни, съдебни и други контролни органи.
Предаване на данни в трети държави или международни организации
Дружествата не предават Ваши данни в държави извън ЕС или международни организации. В
случай, че такъв трансфер на Вашите данни е необходим, КЦМ 2000 Груп надлежно ще ви
уведоми за това, както и за съответните гаранции за защита на Вашите данни, в съответствие с
изискванията на ОРЗД.
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Срок за обработване на личните данни
Дружествата съхраняват Вашите лични данни за срокове, определени с оглед на целите и
основанията, за които данните се обработват, както и с оглед приложимите за съответните цели
на обработване нормативни актове и необходимостта от предявяване на легитимни правни
претенции.
Вашите права за защита на личните данни
1. Вие имате право по всяко време и без забавяне да искате от съответното дружество, което е
Администратор на лични данни:
 да Ви предостави достъп до Вашите лични данни и информация за тях и тяхното
обработване, както и безплатно копие от тях без това да влияе неблагоприятно на правата
и интересите на трети лица;
 да искате тези данни да бъдат коригирани и да бъдат съхранявани в точен и актуален вид;
 да искате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато те се обработват или са били
обработвани без основания и/или за цели, за които не са необходими вече;
 да искате обработването им да бъде ограничено.
2. Вие имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за конкретни
цели, ако сте дали такова.
3. Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни.
4. Вие имате право да получите Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за
машинно четене формат, както и да поискате съответното дружество да ги прехвърли
директно към друг администратор, когато данните се обработват по автоматизиран начин въз
основа на съгласие или въз основа на договорно задължение на дружеството.
Как да заявите правата си
За да упражните някое от горните права, следва да отправите съответно искане до Длъжностното
лице по защита на данните в дружествата от КЦМ 2000 Груп (ДЛДЗ). За Ваше улеснение
формулярът „Искане за упражняване на права във връзка с лични данни, обработвани от
КЦМ 2000 Груп“ също е приложен на сайта. Искане може да подадете:
- в офиса на ДЛЗД - лично или от изрично упълномощено от Вас лице
(при подаване на Искането от упълномощено лице следва да приложите пълномощни);
- по електронен път, по реда на „Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги“.
В какъв срок ще получите отговор
Ще Ви предоставим информация относно действията, които сме предприели по Вашето искане
до един месец от получаване му. При необходимост този срок удължен с още два месеца, като
се взема предвид сложността и броя на исканията. Ако такова удължаване се наложи, ще Ви
уведомим в срок до един месец от подаване на искането, като ще Ви обясним и по какви причини
се налага това удължаване.
Право на жалба до надзорния орган
Ако ДЛЗД в срок от един месец от получаването, без да Ви уведоми за причините, не се
произнесе по Вашето Искане, Вие може да подадете жалба директно до компетентния надзорен
орган или да потърсите правата си пред съдебните органи.
Администратори на лични данни
Настоящата „Политика за поверителност на лични данни“ се прилага от дружествата в
КЦМ 2000 Груп, както следва: „КЦМ 2000“ АД; „КЦМ“ АД; „КЦМ Технолоджи” ЕООД;
„КЦМ Трейд” ООД; „Комплексен индустриален сервиз“ ЕООД, „Металургремонт 21“ АД,
„Стройсервиз“ ЕООД; „Стопански дейности КЦМ” ООД.
Длъжностно лице по защита на данните
Длъжностно лице по защита на данните в дружествата от КЦМ 2000 Груп: Лилия Якова – Гинева;
адрес: гр. Пловдив 4009, Асеновградско шосе;  032 609 323;
dpo@kcm.bg
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