СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ЗАЩИТА И ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Считано от 25 май 2018 г. започна прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data
Protection Regulation - GDPR) 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 и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ
регламент

относно

защитата

на

данните),

наричан

по-долу

„Регламент

(ЕС)

2016/679/Регламент/а/ът“.
Това съобщение съдържа кратка информация относно начина по който агенцията спазва
изискванията на регламента и защитаваме вашите лични данни.
Кои Ваши данни са лични?
В състава на определението „лични данни" влиза всяка информация, свързана с
идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано
(„субект на данни"), пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име,
идентификационен номер (ЕГН), данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по
един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната,
психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това
физическо лице.
Ето защо агенцията се стреми в максимална степен да защити информация свързана с Вас.
За какво използваме Вашите лични данни?
Агенцията, в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от
Регламент (ЕС) 2016/679, осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на
лични данни в съответствие с Регламента и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Личните данни, които агенцията събира са необходими за спазването на законово
задължение за изпълнение на конкретни, точно определени от закона цели, за изпълнението
на задачи от обществен интерес, за упражняването на официални правомощия, за изпълнение
на договори.
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за спазването на законово задължение за конкретни, точно определени от закона цели;



за изпълнението на задачи от обществен интерес;



за упражняването на официални правомощия;



за изпълнение на договор.

Личните данни събирани за посочените по-горе цели се обработват законосъобразно и
добросъвестно и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Понататъшното обработване на личните данни за целите на архивирането в обществен интерес,
за научни, исторически изследвания или за статистически цели не се счита за несъвместимо с
първоначалните цели.
Възможни източници на Ваши лични данни:


Предоставени от Вас директно;



Публични източници – Търговски регистър, НАП, НОИ и трети лица в договорни
отношения с агенцията.

В случаите, когато не е на лице законово изискване, Вие предоставяте личните си данни на
агенцията, след подписване на декларация за съгласие по образец.
Могат ли да бъдат разкривани Вашите лични данни?
Да, следните лица:


Държавни и други публични органи;



Други лица за изпълнение на законовите ни задължения.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?
Агенцията съхранява Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за
изпълнение на законовите ни задължения.
Могат ли Вашите лични данни да напускат територията на Р. България или на
Европейското икономическо пространство (ЕИП)?
Да. Личните Ви данни могат да бъдат обработвани от администратор както в ЕИП, така и
извън него при спазване на Регламента, когато дейностите по обработване на данни са
свързани с:
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предлагането на стоки или услуги на такива субекти на данни в Съюза, независимо
дали от субекта на данни се изисква плащане; или



наблюдението на Вашето поведение, доколкото това поведение се проявява в рамките
на Съюза.

За Вашите лични данни Вие имате право:


На достъп до информацията как се обработват и разкриват;



Да ограничите обработването на личните си данни или да оттеглите съгласието си за
обработване на тези данни;



Да спрете обработването на личните си данни, вкл. и за целите на директен
маркетинг;



Да искате коригиране или заличаване на Вашите данни, ако те не са законово
регулирани;



Да подадете жалба.

При наличие на допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на
Email: avto_a@rta.government.bg, както и да разгледате подробно нашата Политика за
поверителност на данни на адрес: www.rta.government.bg
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