ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА
КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЯТА

Въз основа на изискванията на чл. 13 на Регламент 2016/679 (Общ регламент
за защитата на личните данни, (GDPR) декларираме, че предоставените
лични данни ще се обработват единствено за целите и по начина описани подолу.
„Нутрамед“ ЕООД обработва лични данни на служители и клиенти (оператори,
група от оператори и подизпълнители), предоставени с тяхно информирано
съгласие, доброволно и недвусмислено изявено или лично, или чрез дейността
на физическо или юридическо лице, което има изрични служебни или законови
правомощия да обработва тези данни и да ги предоставя на ,,Нутрамед“ ЕООД,
със седалище и адрес на управление България, 4000 Пловдив, ул. ,,Сливница“
6а, ЕИК 201694362 и на всички офиси на Органа по сертификация, участващи в
реализацията на заявената от Вас сертификация.
Съгласието на всяко физическо или юридическо лице за обработка на
предоставените лични данни по отношение на целите, упоменати по-долу в
параграф 2, могат да бъдат оттеглени по всяко време, чрез електронно
съобщение до nutramed.ltd@gmail.com или на e-mail на офис на организацията,
като това не компрометира изпълнението на конкретния договор за контрол и
сертификация. Субектите на лични данни могат да упражнят правата си,
предвидени в чл. 15 и последващите членове на GDPR, като изпратят
електронно съобщение до nutramed.ltd@gmail.com и/или чрез изпратена
писмена информация до конкретния офис, с което имат договорни
взаимоотношения.
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Съгласно чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и във връзка с данните,
предоставени от всяко юридическо или физическо лице, или получени от
Органа по сертификация на продукти по време на договорните
взаимоутношения или по време на процеса на кандидатстване за сертификация
личните данни, ще се обработват със следните средства и за следните цели:
2. ЦЕЛ НА ОБРАБОТКАТА
Цели, за които се обработват личните данни от „Нутрамед“ ЕООД:
-

трудови отношения
търговска дейност
счетоводство
маркетинг и реклама
правно-нормативна и контролна дейност
други корпоративно или законово определени цели.

ОСП при Нутрамед ЕООД обработва личните данни (данни), предоставени от
свойте клиенти:
а) Без изрично съгласие от физическото или юридическото лице:
- предварителни дейности по кандидатстване и оценка на подаденото
Заявление за сертификация;
- представяне на оферти за дейностите по подаденото Заявление за
сертификация;
- за изпълнението на офертни, договорни и финансови задължения, получени в
процеса на контрол и сертификация;
- за изпълнението на нормативните задължения определени чрез приложимите
Регламенти и действащото законодателство въз ознова на които се извършва
контролът и сертификацията;
- да упражнява правата на Нутрамед ЕООД, като правото на защита в съдебно
дело.
б) Само с изрично съгласие за физическото лице или юридическото лице:
- осъществяване на гласова и видео връзка, електронни съобщения и писма
относно съобщения за промени в дейността на организацията и нормативните
изисквания, информация относно жалби, възражение, както и при оценка на
нивото на удовлетвореност от качеството на предоставяните от нас услуги.
3. МЕТОД НА ОБРАБОТВАНЕ
а) Личните данни ще се обработват в съответствие с принципите на
законосъобразността, добросъвестността и прозрачността чрез следните
операции: събиране, записване, организация, структуриране, съхранение,
преглед, одобрение и/или изменение, използване, разпространение,
оповестяване чрез предаване, извличане, съгласуване или комбиниране,
ограничаване, изтриване или унищожаване на хартиен носител и електронно.
б) Съхранението на информацията за всеки контрагент, което включва и
лични данни се съхранява до 12 месеца след изтичането на
законоустановените срокове за съхранение (5 години) или до 12 месеца след
отпадане на необходимостта по силата на целта на обработването на личните
данни.
След изтичане на 12 (дванайсет) месеца от прекратяването на договорните
отношения достъпът до личните данни ще се ограничи до Ръководител контрол
и сертификация за съответния офис.
4. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИТЕ
Личните данни могат да са достъпни за целите, посочени в параграф 2 за
следните получатели:
(a) централния офис на организацията и/или съответния офис, отговорен за
изпълнението на Договора за контрол и сертификция при изпълнение на

дейността по контрол и сертификация съгласно Заявлението Ви за
сертификация.
(б) трети страни (счетоводни структури, банкови институции, професионални
асоциации, застрахователи, одитори, надзорни институции и сходни), които
извършват дейности свързани с дейността, контрола и сертификацията
извършван от ОСП при ,,Нутрамед“ ЕООД
(в) публични институции, за изпълнението на законови задължения
вклчително национални и европейски компетентни, контролни и надзорни
органи.
В изпълнение на задълженията си като Орган с делигирани правомощия в
съответствие Регламент (ЕС) 2017/625 от 15 март 2017, Регламент (ЕС)
2018/848 от 30 май 2018, Регламент (ЕС) № 1151/2012 и съотносимото
законодателство упоменато в Процедурите за сертификация, ОСП при
Нутрамед ЕООД може да предостави личните данни за целите, посочени погоре в параграф 2 на надзорните, контролни органи, органите на съдебната
васт, без да се изисква изричното съгласие на физическото или юридическо
лице, сключило договор за контрол и сертификация с Нутрамед“ ЕООД.
5. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ
Личните данни се съхраняват в електронен вариант и на хартиен носител в
офисите, намиращи се Република Бълария и в страните, с офиси на Нутрамед
ЕООД. При необходимост Нутрамед ЕООД има правото да премести тези
сървъри, гарантирайки, че преместването ще бъде в съответствие с
приложимото законодателство по начин, регламентиран от Европейската
комисия с необходимите договорни изисквания, включително и приемането на
задължителни корпоративни правила за вътрешногрупови прехвърляния.
6. СЪГЛАСИЕ
(а) Предоставянето на лични данни и съответната им обработка за целите,
посочени в по-горе параграф 2, е необходимо за реализацията на заявените
съответен клиент услуги по контрол и сертификация. Отказът за предоставяне
на лични данни за тези цели води до обективна невъзможност от страна Органа
по сертификация да: оцени заявление за сертификация, изготви оферта,
сключи договори и извършви дейността си по контрол и сертификация.
(б) Отказът или последващото оттегляне на съгласие за предоставяне на
лични данни за целите, посочени в параграф 2, ще доведе до преустановяване
изпращането на гласови и видео връзки, електронни съобщения и писма,
съдържащи съобщения, материали за промени в дейността на организацията и
нормативните изисквания, информация относно жалби, възражение, както и
при оценка на нивото на удовлетвореност от качеството на предоставяните от
нас услуги, без това да възпрепятства предоставянето на договорените с нас
услуги и търговски взаимоотношения.

7. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ
Субектите на лични данни имат право да:
а) получават информация относно:
- обработката на лични данни, както и копие на тези данни;
- източника на лични данни и целите и средствата на обработването;
- използваната логически връзки, ако обработването се извършва с помощта
на електронни инструменти;
б) да бъдат информирани за:
идентичността и данните за контакт на длъжностните лица на
организацията обработващи личните данни;
- получателите или категориите получатели, на които може да се съобщават
личните данни на територията на съответната държава, които извършват
обработването;
в) Изискват:
- актуализиране, поправка или допълване на данните;
- изтриване, трансформиране в анонимна форма или блокиране на данни,
обработени в нарушение на законодателството;
- удостоверение, че операциите, посочени в букви a) и б), са съобщени, както
и тяхното съдържание, на тези, на които данните са съобщени или оповестени
чрез предаване, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерни
усилия;
-данните в структуриран формат, широко използван и предоставен в понятна
и лесно достъпна форма, и когато е технически изпълнима, във вид, удобен за
предаване на посочените лични данни директно от един администратор на
друг;
г).Възразяват срещу:
- обработването на личните данни, дори и свързано с целта, за която те са
събрани.
- обработването на личните данни за целите на изпращането на реклама
и/или материали за директни продажби, или за извършването на пазарни
проучвания и/или търговски съобщения, с помощта на автоматизирани системи
за телефонни обаждания без оператор, с електронни съобщения или по
традиционен начин, включително и за материали на хартиен носител. Това
право на възражение може да се упражни само частично, като по този начин се
предостави избора за получаване на съобщения само с помощта на
традиционни средства или само автоматизирани съобщения, или на нито
едното от двата вида.
д) предявяват жалба пред компетентния орган съгласно чл. 77 от GDPR,
упражнявайки правата си по т. 7 по-горе и чл. 15 – 21 на GDPR.
8. КОМУНИКАЦИЯ
Всяко физическо или юридическо лице, на което се обработвт лични данни и
упражняването на свързаните права и отговорности на ОСП при Нутрамед

ЕООД можете да осъществи, като изпрати електронно съобщение до
nutramed.ltd@gmail.com или на e-mail на офиса във съответната държава, както
и чрез изпратена писмена информация, със структурата на ОСП с която лицето
има сключен договор. Алтернативно можете да се обърнете директно към
България, 4000 Пловдив, ул. ,,Сливница“ 6а.
ОСП при Нутрамед ЕООД декларира, че всяко лице има правото да оттегли
даденото съгласие по параграф 2.

