
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА 
СЛУЖИТЕЛИТЕ И КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА НА „ПЛАТИНУМ БРАНДС“ ЕООД 

Кои сме ние? 

Целта на това уведомление за поверително третиране на личните данни 
на служителите и кандидатите за работа на „ПЛАТИНУМ БРАНДС“ ЕООД е да 
осигури прозрачност при обработването, сроковете на съхранение и другите 
описани тук обстоятелства, както и за правата на физическите лица във 
връзка с обработването на личните им данни и начините за упражняването им. 

Кои сме ние? 

„Платинум Брандс“ ЕООД българско дружество, което се занимава с търговия на вино и 
спиртни напитки, маркетинг и изграждане на фирмени магазини в областта на търговията 
с вино и спиртни напитки. „Платинум Брандс“ ЕООД е изключителен дистрибутор на 
продуктите на „Катаржина Естейт“ ЕООД за територията на Република България. 

„Платинум Брандс“ ЕООД е регистритано в Агенция по вписванията с ЕИК 201891250, със 
седалище и адрес на управление гр. София 1404, район Триадица, ж.к. Манастирски 
ливади, бул. България No 109, бл. Вертиго бизнес тауър, ет. 12, офис 12.1 електронна 
поща: sales@platinumbrands.bg и се представлява от Цветелина Николова, управляващ 
директор и пълномощник на управителя Ралица Иванова Чернева. 

Как можете да се свържете с нас относно въпроси, които са свързани с 
обработването на личните Ви данни? 

По всички въпроси касаещи обработването на лични данни можете да се свържете 
с длъжностното лице по защита на данните на дружеството. 

През работни дни, от 9:00 до 18:00 часа, на адреса на дружеството гр. София 1404, район 
Триадица, ж.к. Манастирски ливади, бул. България No 109, бл. Вертиго бизнес тауър, ет. 
12, офис 12.1, с предварителна уговорка. 

Електронна поща: dpo@platinumbrands.bg.  

02/405 17 95 

02/405 17 97 

За целите на набирането на персонал, възникването и развитието на трудовото 
правоотношение с Вас, „ПЛАТИНУМ БРАНДС“ ЕООД е администратор на лични данни. В 
изпълнение на задължението ни да обработваме Вашите лични данни по 
законосъобразен, прозрачен и добросъвестен начин, Ви информираме за следното: 

Какви лични данни обработваме? 

При набирането на персонал, за възникването и развитието на трудовото правоотношение 
с Вас, ние обработваме лични данни, включващи Вашето име, ЕГН/ЛНЧ или дата и място 
на раждане, постоянен адрес, данни за контакт – телефон, адрес за кореспонденция, 
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информация за професионален опит и квалификация, образование, електроннна поща и 
други биографични данни по Ваша преценка.   

При сключен трудов довогор, освен гореописаните лични данни, обработваме 
информация за дебитна карта, банкова сметка, друга банкова или платежна информация 
във връзка с изплащането на възнаграждения и обезщетения по трудовото 
законодателство. 

Ние можем да събираме данни за съдържанието на електронна поща, писма, жалби, 
молби, оплаквания. 

В нашите работни и складови помещения, поставените охранителни видеокамери могат 
да запишат Вашето изображение.  

Чувствителни лични данни 

Като работодател, ние сме длъжни да обработваме данни, свързани с Вашето 
здравословно състояние, както и информация, свързана с присъди и нарушения, когато 
това се изисква за заемане на длъжността. 

Данни за местоположение 

Някои от длъжностите изискват интензивна мобилност, поради което сме въвели 
информационна система, която подпомага извършването на служебните Ви функции и 
поддържането на комуникация в екипа. 

Системата локализира съответния служител. 

При използване на служебни автомобили, имайте предвид, че същите са оборудвани с 
GPS.  

Контрол на достъпа и на трудовата дисциплина 

„Платинум Брандс“ ЕООД разполага със система за контрол на достъпа на офиса, която 
заедно със системата за управление на клиентски връзки и GPS локализацията, 
позволява на работодателя да наблюдава спазването на трудовата дисциплина. 

Защо е необходимо обработването на личните Ви данни? 

Преди сключване на трудов договор, Вие преминавате процедура за набиране на 
персонал. За да можем да преценим дали сте подходящи за обявената длъжност, да се 
свържем с вас за провеждане на интервю, когато отговаряте на изискванията, е 
необходимо да обработваме определен обем от лични данни.  

За сключване на трудов договор, законът изисква трудовите договори да бъдат в писмена 
форма. 

Поради тази причина е необходимо да обработваме личните Ви данни, за да можем да 
встъпим във валиден писмен договор. Това обхваща и преддоговорните ни отношения, 
преди постъпване на работа. 

Ако сте посетили наши офиси или обекти, видеоизображенията от охранителните камери 
се записват и преглеждат в случай на авария или противоправно действие, в 
съответствие с изискванията на закона, за да се гарантира Вашата сигурност и 
сигурността в работните помещения. 
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За какви цели обработваме личните Ви данни и на какво основание? 

Личните ви данни се обработват за сключването и изпълнението на трудов договор, за 
целите на трудовата и превантивна медицина, сключването на задължителните 
застраховки (когато се изискват за съответната длъжност), целите на счетоводното 
отчитане, данъчното и осигурително законодателство, сключването на допълнителни 
споразумения и другото приложимо законодателство. В тези случаи основанието за 
обработване е изпълнение на договор и законово задължение. 

Личните ви данни се обработват за да се гарантира Вашата сигурност и сигурността на 
нашите помещения. 

Личните данни на служителите се обработват и за целите на трудовата дисциплина.  

При набирането на персонал и осъществяването на видеонаблюдението на наши офиси и 
складове, основанието на което обработваме личните Ви данни е легитимен интерес. 

За обработването на Вашите лични данни за цели, различни от посочените, ще Ви бъде 
поискано изрично съгласие, в случай, че няма друго основание за законосъобразното им 
обработване. 

Предаваме ли Вашите данни на трети лица? 

“ПЛАТИНУМ БРАНДС“ ЕООД може да предаде лични данни, които се отнасят до Вас 
на трети лица в следните случаи: 

• При наличие на законово задължение или искане на дрържавен орган, например 
на НАП, НОИ, Служба по трудова медицина, Инспекция по труда; 

• За обслужване на плащанията на възнаграждения, обезщетения и други; 

• При наличие на правен спор; 

• За сключване на задължителни застраховки; 

• При обработването им в информационни системи, които се администрират от 
трети лица 

Предаваме ли Вашите данни в страни извън Европейския съюз или Европейското 
икономическо пространство? 

“ПЛАТИНУМ БРАНДС“ ЕООД може да предаде Ваши лични данни (име, служебен 
телефон, адрес, електронна поща) в страна извън Европейския съюз, ако заемате 
позиция, която е свързана с международната ни дейност или при осъществяване на 
международни командировки. 

Когато възникне основание за прехвърляне на лични данни в трети държави или 
международни организации, то ще бъдат осигурени подходящи гаранции по смисъла на 
Общия регламент за защита на данните. 

За какъв срок обработваме Вашите лични данни? 
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При набиране на персонал обработваме личните ви данни от кандидатурата за срок не 
по-дълъг от 6 месеца от приключване на съответната кампания. 

Личните Ви данни, които са свързани със сключването и изпълнението на договора между 
нас се обработват за срока на действие на договора и до изтичане на предвидените в 
закона срокове за предявяване на иск. Целта е защита на нашите общи права и законни 
интереси при възникване на евентуален правен спор. 

Ведомостите за заплати се съхраняват за срок от 50 години години в изпълнение на 
специалните изисквания на закона. 

Трудовите досиета се съхраняват в сроковете, определени от закона, но не по-малко от 3 
години. 

Търговската и счетоводна информация се съхранява за срок от 10 години в изпълнение 
на специалните изисквания на закона. 

Застрахователните договори се съхраняват за срок от 10 години, считано от настъпването 
на застрахователното събитие или от изтичане на договора. 

Други документи, които могат да съдържат лични данни се съхраняват 10 години въз 
основа на наш легитимен интерес за поддържане на дружествен архив. 

Друга информация, свързана с дейността на „ПЛАТИНУМ БРАНДС“ ЕООД, която може да 
съдържа и лични се съхранява за срок, не по-дълъг от необходимия, за целите, за които 
са били събрани и се обработват. 

Извършваме ли автоматизирано взимане на решения и профилиране? 

“ПЛАТИНУМ БРАНДС“ ЕООД не извършва автоматизирано вземане на решения спрямо 
Вас, което да поражда правни последици, основаващо се единствено на автоматизирано 
обработване на лични данни и/или профилиране. 

Какви права имате във връзка с обработването на личните Ви данни? 
• Право на достъп 

Имате право да поискате информация дали обработваме лични данни свързани с 
Вас. 

• Право на коригиране 

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, в случай, че е 
настъпила промяна в тях или е установено, че са непълни или неточни. 

• Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) 

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато не са 
необходими повече за целите, за които се обработват, ако е отпаднало 
основанието за обработване на личните Ви данни и няма друго законово 
основание; ако личните Ви данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово 
задължение. 
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След преценка на всички обстоятелства по това искане, ние можем да откажем 
изтриването на личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за 
спазването на наше задължение по закон, задача от обществен интерес или при 
упражняването и защитата на правни претенции. 

Упражняването на правото на изтриване не може да засяга правата и свободите на 
други лица. 

• Право на ограничаване на обработването 

Имате право да поискате ограничаване на обработването докато разглеждаме 
Ваше искане, с което оспорвате точността на личните Ви данни. Можете да 
изискате ограничаване на обработването когато не искате личните Ви данни да 
бъдат изтрити във връзка с упражняването или защитата на правни претенции. 
Ограничаването на обработването може да се приложи и при възражение от Ваша 
страна против автоматизирано вземане на решения спрямо Вас или профилиране. 

• Право на преносимост 

Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни 
предоставили, в структуриран, широко използван за четене и пригоден за машинно 
четене формат и имате правото да поискате да прехвърлим тези данни на друг 
администратор в следните случаи: 

o Обработването с основано на договорно задължение и се извършва по 
автоматизиран начин.  

При упражняване на това право прехвърлянето може да бъде извършено от нас 
към      друг администратор само когато това е технически осъществимо. 

Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача 
от обществен интерес. 

Упражняването на правото на преносимост не може да засяга правата и свободите 
на други лица. 

• Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения спрямо 
Вас. 

Когато се взимат решения спрямо Вас, единствено на основа автоматизирано 
обработване на личните Ви данни, включително и при профилиране, имате право 
да възразите. 

Това право не може да бъде приложено, когато автоматизираното обработване е 
необходимо за сключването или изпълнението на договор между нас. 

Какво ниво на сигурност осигуряваме за Вашите лични данни? 
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“ПЛАТИНУМ БРАНДС“ ЕООД е въвело подходящи технически и организационни 
мерки за защита на личните Ви данни. 

Как мога да упражня моите права? 

Можете да подадете искане, за което и да е от изброените по-горе права, 
лично или по пощата на адреса на дружеството чрез подаване на искане за 
упражняване на съответния вид право по образец, който можете да изискате от 
длъжностното лице по защита на данните на „ПЛАТИНУМ БРАНДС“ ООД, което е 
достъпно на тел: 02/405 17 95, 02/405 17 97 и на dpo@platinumbrands.bg. 

Заявлението може да се подаде и по електронен път при условията на Закона за 
електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното 
управление и Закона за електронната идентификация. 

Ако желаете, можете да подадете и писмено искане свободен текст, което 
съдържа най-малко следното: 

1. име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг 
аналогичен идентификатор, или други идентификационни данни на физическото 
лице, определени от администратора, във връзка с извършваната от него дейност; 

2. описание на искането; 

3. предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на 
правата по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679; 

4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция. 

При подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага 
и пълномощното. 

Ние ще разгледаме Вашето искане в 30 дневен срок от получаването му като ще 
Ви информираме за резултата по посочения от Вас начин за комуникация. При 
невъзможност за спазване на указания срок, ще бъдете своевременно уведомени за 
причините за това. 

Право на жалба 

Имате право също да подадете жалба и пред Комисия за защита на личните данни. 

Актуалност и промени  

Настоящото уведомление за поверителност може да бъде актуализирано от нас при 
настъпване на промени в условията, при които обработваме личните Ви данни. 

Можете да следите за евентуални промени на https://platinumbrands.bg/privacy/ 
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