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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ ЛИЧННИ ДАННИ, НАЧИНА НА ТЯХНОТО СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ,
СЪХРАНЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ, СЪБИРАНИ ОТ ГЕОМАПИНГ ЕООД ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА МУ
I.

Данни за Администратора:

ГЕОМАПИНГ ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 204016776, със седалище и адрес на
управление гр. София, жк. Люлин бл.533, вх. Г, ет.8, ап.96, със следния електронен адрес (имейл) за
контакт geomaping2019@gmail.com e дружество, предлагащо услуги в областта на геодезията,
дейности по кадастър, юридически услуги и др.
Данни за контакт с ГЕОМАПИНГ ЕООД:
Местоположение: Държава: България
Адрес: гр. София, кв. Павлово, ул. Вихрен 11
Ел. поща: geomaping2019@gmail.com
Интернет страница: https://www.geomaping.eu
II.

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни:
1. Данни за самоличност -три имена, ЕГН, лична карта,
2. Данни за контакт- адрес, телефон, и-мейл;
3. Данни за собственост – нотариални актове, други документи за собственост.
Специални (чувствителни ) категории данни, които обработваме: НЯМА
Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:
1. Обработване и съхраняване на данни на клиенти на дружеството с цел предоставяне на
услугите на дружеството и защитата на законните му интереси.
2. Изготвяне и подаване на документи на заинтересованите лица към: Кадастъра и или други
държавни и общински служби и агенции, нотариуси и др. във връзка с защита интересите на
клиентите-ЮЛ и ФЛ.
3. ГЕОМАПИНГ ЕООД не извършва автоматизирано или профилирано обработване на лични
данни.
III.
Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:
Обработването на Вашите лични данни се основава на Вашето съгласие за доброволното им
предоставяне във връзка с услугите, които предоставяме на основание ЗКИР , ЗУТ , други законови и
подзаконови нормативни актове в тази област.
IV.
Субекти, на които предоставяме Вашите лични данни: личните Ви данни предоставяме
единствено на държавни служби и ведомства, които имат отношение към заявените от Вас услуги.
Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на държавни органи от Прокуратура, следствие, съд,
ако бъдат изискани по надлежния ред.
V.

Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни :

С подписването на Декларация-съгласие за предоставяне на лични данни за поверителност, Вие ни
давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели. Можете да
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оттеглите съгласието си по всяко време с Искане за оттегляне на съгласието, подадено в офиса на
ГЕОМАПИНГ ЕООД , ул. Вихрен №10, или на geomaping2019@gmail.com.
VI.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според
терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:
a. да поискате копие от Вашите лични данни от ГЕОМАПИНГ ЕООД и право на достъп по всяко време
до личните си данни;
b. да поискате от ГЕОМАПИНГ ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни,
както и данните, които не са вече актуални;
c. имате право да поискате от ГЕОМАПИНГ ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно
забавяне при наличието на някое от следните основания:
личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
когато сте оттеглил своето съгласие;
когато сте възразил срещу обработването,
когато обработването е незаконосъобразно;
когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по
правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като
администратор на лични данни;
d. имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с
отделно искане, отправено до администратора;
e. имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг
(непоискани рекламни съобщения);
f. имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
g. имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано
обработване, включващо профилиране;
h. Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е:
Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2
(www.cpdp.bg).
При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата
информация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и
когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.
VII.

Съхраняване и опазване на личните данни:

ГЕОМАПИНГ ЕООД обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по
начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Съхраняваме
информацията за вас в сроковете, необходими за изпълнение на конкретните цели, за които е събрана
и за които сте уведомени. Някои от сроковете на съхранение на информацията са законово
регламентирани. Взели сме всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим
защита на вашите данни от нерегламентиран достъп, а именно криптиране на информацията;
заключване и оторизиран достъп до помещенията; постоянна жива охрана в офиса.
Получаване на достъп до личните Ви данни: с подаване на писмено заявление на
geomaping2019@gmail.com ще получите отговор в 10 дневен срок за възможността за достъп до
личните Ви данни.

