
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

 

За кого е предназначена тази декларация за поверителност и друга обща информация? 

В тази декларация за поверителност се съдържа информация за обработване на лични данни, 

извършвано от „Скуба България” ЕООД, ЕИК 201857165, адрес: с. Лозен 1151, 

Автомагистрала „Тракия“ 5-и км (по-нататък именувано Дружество). 

Дружеството признава, че защитата на личните данни има голямо значение на неговите 

клиенти и партньори, както и на други субекти на данните (по-нататък именувани субектите 

на данните), и се задължава да уважава и пази поверителността на личните данни на всеки 

субект на данните. 

Тази декларация за поверителност е предназначена за нашите клиенти и партньори, както и 

техните представители (работници и други упълномощени лица, които поддържат връзки с 

Дружеството). 

Администратор на лични данни: „Скуба България” ЕООД, ЕИК 201857165, адрес: с. Лозен 

1151, Автомагистрала „Тракия“ 5-и км, ел. поща: skuba@skuba.bg . 

Дружеството принадлежи към група предприятия ЗАД „Skuba”, така че при обработването на 

личните данни за съответни цели (като например., аналитика на стопански операции 

(статистика), вътрешно управление и т. н.) Дружеството действа като Съвместни 

администратори на лични данни. Поради тази причина между предприятията от групата е 

сключен Общ договор за управление, по който определяме общите цели и средства на 

обработване на личните данни. 

Дружеството си запазва правото по свое усмотрение да променя и/или актуализира клаузите 

на тази декларация за поверителност. Промените на декларацията за поверителност влизат в 

сила от датата на публикуването им. 

Какво представляват личните данни и как се обработват? 

За лични данни се приема всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е 

идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез име, фамилно 

име, ЕГН, идентификационен номер, адрес или други специфични признаци за неговата 

физическа, физиологическа, генетична, психическа, икономическа, културна или социална 

идентичност. 

При обработване на личните данни Дружеството спазва Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение 

на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните) (по-нататък именуван 

Регламент), а така също клаузи на всички други правни актове, приложими към защита на 

лични данни, разпоредби на компетентните институции, както и стандарти и процедури, 

приети в групата предприятия „Skuba” и гарантиращи точно, честно, законно и безопасно 

обработване на личните данни по прозрачен начин. 

Дружеството при обработване на личните Ви данни спазва следните принципи за обработване 

на лични данни: 

• Вашите лични данни се обработват само толкова, колкото е необходимо за постигане 

на съответните ясно посочени и легитимни цели, като се взема предвид и защитата на 

Вашата поверителност; 
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• Вашите лични данни се обработват точно, честно и законно и само за такива цели, които 

отговарят на целите, посочени преди събирането на Вашите лични данни; 

• Дружеството обработва Вашите лични данни стриктно в съответствие с предвидени от 

закон ясни и прозрачни изисквания за обработване на личните данни; 

• Вашите лични данни се обработват само в такава форма, която да позволява 

идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за 

целите, за които се обработват личните данни; 

• Вашите лични данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на 

сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или 

незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или 

повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки 

За какви цели се обработват личните данни? 

Вие, като субект на данните, доброволно предоставяте личните си данни на Дружеството. 

Дружеството трябва да ги обработва с цел сключване договори с Вас, надлежно изпълняване 

задълженията си, поети във Вашето отношение, и други законови задължения, които се 

прилагат спрямо Администратора. Ако не предоставите личните си данни, Дружеството няма 

да може да сключва сделки с Вас, да изпълнява Вашите поръчки, да доставя необходимите 

стоки, да предоставя други услуги, от които се нуждаете. 

Цели и правни основания за обработване на личните данни: 

• сключване и изпълнение на договори с клиенти (купувачи) и доставчици, в това число 

събиране на вземания от неизправни купувачи (правно основание: обработване на 

данните е необходимо за изпълнение на договора; така също обработване на данните е 

необходимо за постигането на законни интереси на Дружеството и субекта на данните, 

когато Дружеството обработва лични данни на посочените от Вас представители, 

упълномощени да поддържат връзка с Дружеството); 

• задължително отчитане на изпълнение на стопанските операции (правно основание: 

законови задължения, които се прилагат спрямо Дружеството); 

• аналитика на стопанските операции (статистика) (правно основание: легитимни 

интереси на Дружеството да анализира своите стопански операции и води статистиката 

им); 

• електронна търговия, тоест сключване и изпълнение на договори с клиенти (купувачи) 

(представители на юридически лица) (правно основание: обработване на данните е 

необходимо за изпълнение на договора); 

• обработване на лични данни на кандидати за работа (правно основание: съгласие на 

кандидата); 

• осигуряване на безопасност на имущество и физически лица (видеонаблюдение) 

(правно основание: законни интереси на Дружеството и субекта на данните); 

• ако участвате в организирано от Дружеството обучение и/или изпращате своите 

работници или други представители за това обучение, Дружеството е задължено (може) 

да обработва Вашите лични данни и лични данни на тези лица за да може да Ви 

предоставя услуги на обучението, да отчита участници на обучението, да съставя 

фактури за плащане, както и да издава сертификати на участниците на обучението 

(правно основание: обработване на данните е необходимо за изпълнение на договора, 

както и за изпълнение на законови задължения, които се прилагат спрямо Дружеството). 

Обработване на лични данни на кандидати за работа 

Кандидат – лице, което иска да се трудоустрои в Дружеството. 



Извършвайки подбор на кандидати за работа, Дружеството може да събира и обработва 

данните, които Вие посочихте при попълване на формуляр за кандидатстване, в 

автобиографията си, в мотивационното си писмо или в друг документ, и ни изпратихте по 

електронен път или връчихте по време на интервюто в бюрото на Дружеството, както и данни, 

които Дружеството може да получи от други лица с цел оценяване на Вашата кандидатура. 

Лични данни се събират с цел изпълнение на подбор на кандидати за работа с Вашето 

съгласие, което Вие можете да изразите по подходящ начин, потвърждаващ волята Ви, преди 

да ни изпратите своите данни. 

Какви категории лични данни обработваме: собствено име, фамилно име, дата на раждане, 

място на раждане, семейно положение, адрес, мобилен телефон, адрес на ел. поща, степен на 

образование, програма, година на следването, институцията, мястото, предишни работни 

места, периоди на работа в предишните работни места, длъжностите в предишните работни 

места, отговорности, функции в предишните работни места, чужди езици, с които владеете, 

нивото им, лични качества, информация за семинари или други сертификати, удостоверяващи 

повишаването на Вашата квалификация, обучаващи курсове (название, дата, институция), 

очакванията относно заплата, тестове, преминати от кандидата, събрани препоръки от 

предишните работни места, хобита и друга свързана информация, информация за приходите, 

коментар/оценка на кандидата от сътрудник, отговорен за подбор на кандидати за работа. 

Ако ни представяте данни на други свързани с Вас лица, трябва да ги информирате за това и 

да ги запознаете с тези клаузи. 

С цел да оценим Вашата кандидатура и получим информация за Вашата квалификация, 

професионални умения, делови свойства, Дружеството има право да се обърна към Вашите 

предишни работодатели (като Ви предварително информира за това) или в изключителни 

случаи – към настоящите работодатели (но само след получаване на Вашето съгласие) и, 

съответно, да обработва получената информация. 

Изброени в този раздел личните ви данни се съхраняват не по-дълго, отколкото е необходимо 

за да се постигнат целите, за които те бяха събрани, или за периода, предвиден от 

законодателството. В случай, че Вашата кандидатура няма да бъде избрана, Дружеството ще 

унищожи Вашите лични данни веднага след приключване на подбора, или, ако се съгласите с 

това, ще ги съхранява 5 години, за да се гарантира, че в бъдеще Дружеството ще може да Ви 

представи предложения за работа. 

Също така Дружеството ще съхранява Вашето съгласие за събиране на личните данни и/или 

за информиране относно събирането на личните данни като доказателство още 2 години, 

започвайки от деня на свършването на подбора или от деня на свършването на даденото от 

Вас съгласие. 

Други цели, за които Дружеството събира и използва Вашите лични данни: с цел 

идентифициране на Вашата самоличност и контакт с Вас, с цел проверяване на вашето 

образование, с цел проверяване на информация, свързана с Вашия опит, и т. н. 

Дружеството използва личните данни, които сте ни представили при кандидатстване за 

работа, подписване на договор, при попълване на формуляр за кандидатстване, подаване на 

молби и т. н. Обаче Дружеството така също може да получава Вашите лични данни и от други 

източници, например, от агенции за подбор на персонал, онлайн портали за търсене на работа 

или специализирани социални мрежи за кариера и т. н. 

Важно: ако не предоставите на Дружеството лични данни, които са необходими за 

сключването и/или изпълнението на трудов договор, или които са задължително трябва да се 



представят според изискванията на законодателството, Дружеството няма да може да Ви 

наеме на работа или да изпълнява други функции по трудовия договор. 

На кого предоставяме и колко време запазваме личните данни? 

Получатели на личните данни, обработвани от Дружеството: работници на Дружеството, в 

определени случаи – работници на предприятия от групата на Дружеството, обработващи 

лични данни, привлечени от Дружеството и оказващи на Дружеството услуги (извършващи 

работи) и обработващи личните данни от име на Дружеството като Администратор, така също 

партньори на Дружеството, на които Дружеството в отделни случаи предава Вашите лични 

данни с цел изпълнение на Вашите поръчки. 

Дружеството има право да предава Вашите лични данни, които то обработва, на държавни 

органи и институции с цел надлежно изпълнение на законовите изисквания. Така също 

Вашите лични данни могат да бъдат предавани на лица, оказващи правни услуги, когато тези 

лични данни трябва да бъдат обнародвани с цел определяне, упражняване или защита на права 

и законни интереси на Дружеството. 

Дружеството пази личните ви данни, които то обработва, не по-дълго от период, който е 

предвиден от целите на обработване на данни или закони, или не по-дълго от период, когато 

изтичат всички давностни срокове. Видеозаписи, в зависимост от проследявани 

територии/вътрешни помещения, се съхраняват до 70 дни. С цел електронна търговия личните 

данни се обработват в рамките на три години след последната поръчка или в рамките на три 

години след регистрацията, ако нямаше факта на поръчката, но не по-дълго, отколкото е 

валидна регистрацията. Личните данни на кандидатите се пазят в продължение на 5 години от 

датата на получаване на данните или от деня на участие на кандидата в интервюто. 

Правата на субекта на данните 

Вие имате право да изисквате от нас да Ви предоставяме достъп до личните Ви данни, да 

коригираме неточни лични данни или да ги заличим, имате право да ограничите 

обработването на Вашите лични данни или да възразявате срещу обработването на Вашите 

лични данни, така също имате право на преносимост на данните. 

В случай, когато Дружеството обработва Вашите лични данни въз основа на законния си 

интерес, Вие имате право по причини, свързани с Вашия конкретен случай, по всяко време да 

възразявате срещу обработването на Вашите лични данни от Дружеството. 

Вашите права като субект на данните (право да изисквате заличаване на данни, право да 

ограничите обработването на личните си данни, право на преносимост на данните и право да 

възразявате срещу обработването на Вашите лични данни) не са абсолютни, и законът може 

да предвиди допълнителни условия за тяхното прилагане. 

Ако имате претенции към действия/бездействие на Дружеството и смятате, че то евентуално 

не спазва изисквания на тази декларация за поверителност и/или правни норми, Вие можете 

по всяко време да се свържете с Дружеството по удобния за Вас начин, включително по 

електронна поща dpo.bg@skuba.eu. Имайте предвид, че при прилагането на своите права Вие 

сте задължени надлежно да потвърдите самоличността си. Затова при намерение да изпратите 

молба до Дружеството трябва по установения законов ред да потвърдите самоличността си с 

помощта на електронни средства за комуникация, които позволяват надлежно да Ви 

идентифицират. 

Дружество безплатно ще предостави изискваната от Вас информация в рамките на един месец, 

обаче ако изпратени от Вас запитвания ще бъдат очебийно необосновани или 

непропорционални (най-напред – по причина на повтарящо се съдържание), Дружеството има 



право да приложи разумна такса с оглед на административни разходи за предоставяне на 

информация, изпращане на съобщения или извършване на действия, които сте са поискали, 

или да се откаже да предприема действия във връзка с Вашата молба. 

В случай на невъзможност да решите въпроса си с Дружеството имате право да се обърнете 

към Държавна комисия по сигурността на информацията, която отговаря за надзор и контрол 

на регулаторните актове за защитата на личните данни. 

Как Дружеството осигурява безопасност на Вашите лични данни? 

Дружеството използва подходящи организационни и технически мерки за защита на личните 

данни от случайно или неоторизирано разкриване, унищожаване, модифициране или други 

незаконни действия. Тези средства се избират в зависимост от рискове, възникващи за правата 

и свободите на субекта на данните. 

В този случай Дружеството осигурява строг контрол на достъпа към обработваните лични 

данни и предоставя достъп към тях само на тези работници на Дружеството, на които личните 

данни са необходими с цел изпълнение на работата им, и следи как те се ползват от 

предоставения достъп. Дружеството осигурява достъп до личните данни с помощта на пароли 

от надлежно ниво на сигурност и сключва споразумения за поверителност с лица, които имат 

достъп до Вашите лични данни. 

Работници на Дружеството, които имат достъп до личните данни, са запознати с изисквания 

за защита на личните данни и осигуряват поверителност на обработваните лични данни. 

Как да се свържете с нас, ако възникнат въпроси? 

В случай на възникнали въпроси молим да се свържете с нас по електронна 

поща skuba@skuba.bg или dpo.bg@skuba.eu 
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