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Декларация за защита на данните съгласно Общия 

регламент за защита на данните (GDPR) 

Endress+Hauser Group (“Endress+Hauser”, “ние” или “нас”) отдава голямо значение на защитата 

на вашите лични данни. Следователно ние извършваме бизнеса си в съответствие с приложимите 

закони за защита на личните данни и сигурност на данните.  

Настоящата декларация за защита на данните се прилага за всички свързани дружества от 

групата Endress+Hauserв ЕС / ЕИП . Тя се прилага в допълнение към Общата политика за защита 

на данните, която има глобална валидност и има предимство в случай на конфликт. 

1  Отговорност 

Подробности за отговорната компания на Endress+Hauser по смисъла на GDPR и допълнителна 

информация за компетентния надзорен орган можете да намерите на нашия уебсайт.  

Вътрешният отговорник за защита на данните на съответната компания или служител по защита 

на данните, ако има такъв, може да се свърже по пощата на адреса, посочен на уебсайта, като 

добави заглавието „Отговорник за защита на данните“ или чрез имейл, ако е даден имейл адрес.  

2 Цел на обработката, правно основание 

Ние обработваме лични данни в съответствие с разпоредбите на Общия регламент на ЕС за 

защита на данните (GDPR) и националните разпоредби за защита на данните:  

a. За изпълнение на договорни задължения (чл 6 ал. 1 b GDPR) 

особено във връзка с поръчки на клиенти, доставчици, сервизни партньори и служители 

b. За защита на законните интереси в контекста на баланса на интересите (чл. 6 ал. 1 f 

GDPR) 

Доколкото е необходимо, ние обработваме вашите данни извън действителното 

изпълнение на договора, за да защитим нашите законни интереси или тези на трети 

страни. Това се отнася по-специално до: 

 

 Предаване на данни в рамките на Endress+Hauser Group 

 Реклама или проучване на пазара, освен ако не сте възразили срещу използването на 

вашите данни 

 Преглед и оптимизиране на процедурите за оценка на нуждите и за директни дискусии 

на клиенти, включително сегментиране на клиенти и изчисляване на вероятностите за 

затваряне 

 Утвърждаване на правни искове и защита при правни спорове 

 Гарантиране на ИТ сигурност 

 Видеонаблюдение, за да се защитят домашните права и да се защитят сградите и 

имуществото от вандализъм и кражба 
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 Мерки за изграждане и сигурност на обекта (напр. Контрол на достъпа) 

 Мерки за защита на домашните права 

 Мерки за управление на бизнеса и по-нататъшно развитие на продукти и услуги 

 Управление на риска в рамките на Групата  

 

c. Въз основа на вашето съгласие (чл. 6 ал. 1 a GDPR)  

Когато сте ни дали съгласие да обработваме вашите лични данни за определени цели 

(например заснемане и снимки, бюлетини), такава обработка е законна въз основа на 

вашето съгласие. Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Това се 

отнася и за оттеглянето на декларации за съгласие, които ни бяха дадени преди влизането 

в сила на GDPR, т.е.преди 25 май 2018 г. Моля, обърнете внимание, че оттеглянето е 

валидно само за в бъдеще. Данните, обработени преди оттеглянето, не се засягат. 

 

d. Въз основа на законовите изисквания (чл. 6 ал. 1 c GDPR) или в обществен интерес 

(Чл. 6 ал. 1e GDPR)  

Освен това сме обект на различни законови задължения, тоест законови изисквания (напр. 

Проверки срещу списъци за борба с тероризма, законодателство за изпиране на пари). 

Целите на обработката включват проверка на самоличността, изпълнение на задължения 

за проверка и докладване във връзка с данъчното и социалното осигуряване, 

предотвратяването на измами и прането на пари и измерването и управлението на 

рисковете в рамките на Endress+Hauser Group. 

3 Кой получава моите данни? 

В рамките на отговорната Endress+Hauser компания, тези звена, които изискват вашите данни за 

изпълнение на нашите договорни и правни задължения или за защита на законни интереси, ще 

имат достъп до нея.  

Свързани компании от Endress+Hauser Group, нашите доставчици на услуги и заместници, 

назначени от нас, публични органи или трети страни, също могат да получават данни за такива 

цели.  

По-специално, следните получатели или получатели, които предлагат следните дейности и 

услуги, могат да получат данни:  

 Свързани компании от Endress+HauserGroup 

 Endress+Hauser InfoServe като централен център за данни 

 Доставчици на облачни услуги и ASP на трети страни 

 Публични органи за спазване на задължителните изисквания за докладване, напр. 

финансови органи, институции за социално осигуряване, правоприлагащи органи 

 Обработка на банкова информация 

 Поддържане/поддръжка на компютърни/ИТ приложения 

 Архивиране 

 Обработка на документи 

 Услуги на кол центърове 
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 Услуги за съответствие 

 Проверка на данни за целите на законодателството срещу изпирането на пари 

 Унищожаване на данни 

 Услуги по одит 

 Лизинг компании 

 Доставчици на услуги за проверка на кредит 

 Фирми за събиране на дългове 

 Обработка на платежни карти (дебитни карти / кредитни карти) и платежни транзакции 

 Маркетинг 

 Медийна технология 

 Отчитане 

 Телефония 

 Управление на уебсайтове 

 Застраховки 

4 Данните ще бъдат ли прехвърлени на трета държава или на 

международна организация?  

Данните ще бъдат прехвърляни в държави извън ЕС или ЕИП („трети държави“) само когато е 

необходимо за изпълнение на вашите поръчки (напр. Производство, логистика), когато това се 

изисква от закона (например за изпълнение на задълженията за данъчно отчитане), където сте 

ни дали съгласието , или за целите на обработката на данни по договор. Данните могат да се 

обменят и със свързани компании на Endress+Hauser Group в трети страни, включително 

Швейцария, по-специално.  

Когато се използват доставчици на услуги в трети държави, освен писмени инструкции те ще 

бъдат обвързани и от стандартни клаузи на ЕС за договор за съответствие с нивата на защита на 

данните, приложими в ЕС. Сключени са подходящи договорни споразумения със свързани 

дружества на Endress+Hauser Group. 

5 Колко дълго ще се съхраняват моите данни?  

Ние обработваме и съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за 

изпълнение на нашите договорни и законови задължения. Ще изтрием личните ви данни, след 

като вече не са необходими за горепосочените цели. Възможно е личните данни да бъдат 

съхранявани за периода, през който могат да бъдат предявени искове срещу нашите компании 

(законовите давностни срокове варират от три до тридесет години). Също така ще съхраняваме 

вашите лични данни, докато сме законово задължени да го правим. Търговското и данъчното 

законодателство налага съответна документация и задължения за запазване.  
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6 Какви са правата ми за защита на данните?  

Всеки субект на данни има право на достъп до информация съгласно член 15 от GDPR. При 

определени условия всеки субект на данни има право на коригиране съгласно член 16 от GDPR, 

право на ограничаване на обработката съгласно член 18 от GDPR и право на заличаване съгласно 

член 17 от GDPR. Освен това всеки субект на данни има право да получи предоставените от него 

лични данни в структуриран, често използван и машинно четим формат (преносимост на 

данните) съгласно член 20 от GDPR, при условие че обработката се извършва с автоматизирани 

средства и е базирана на съгласие.  

По отношение на правото на информация и правото на заличаване, за отговорните компании от 

Endress+Hauser Group със седалище в Германия, са приложими ограниченията, посочени в 

раздели 34 и 35 от Федералния закон за защита на данните на Германия (BDSG).  

Всеки субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган, особено в държавата-

членка на неговото обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото 

нарушение на защитата на данните (член 77 от GDPR). Допълнителна информация за 

компетентния надзорен орган може да бъде намерена на нашия уебсайт.  

Можете да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни по всяко време. Това се отнася и 

за оттеглянето на декларации за съгласие, които ни бяха дадени преди влизането в сила на GDPR, 

т.е.преди 25 май 2018 г. Моля, обърнете внимание, че оттеглянето е валидно само за в бъдеще. 

Данните, обработени преди оттеглянето, не се засягат. 

7 Право на възражение 

В допълнение към посочените по-горе права имате и право на възражение, както следва.  

Информация относно вашето право на възражение съгласно член 21 от Общия регламент за 

защита на данните на ЕС (GDPR)  

1. Право на възражение във връзка с конкретен случай. Имате право да възразите по 

всяко време на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, срещу 

обработването на вашите лични данни, което се основава на чл. 6 ал. 1 e GDPR 

(обработка на данните в обществен интерес) и чл. 6 ал. 1 f GDPR (обработка на данни за 

целите на законните интереси); това включва профилиране въз основа на тези 

разпоредби по смисъла на чл. 4 ал. 4 GDPR. Ако възразите, ние повече няма да 

обработваме вашите лични данни, освен ако не сме в състояние да покажем 

убедителни законни основания за обработването, които отменят вашите интереси, 

права и свободи, или покажем, че обработката служи за установяване, упражняване 

или защита на правни искове .  

 

2. Право на възражение срещу обработка на данни за маркетингови цели. В отделни 

случаи ние можем да обработваме вашите лични данни за целите на директния 

маркетинг. Имате право по всяко време да възразите срещу обработката на личните ви 

данни за такъв маркетинг; това включва и профилиране, когато е свързано с такъв 
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пряк маркетинг. Ако възразите срещу обработката за целите на директния маркетинг, 

ние повече няма да обработваме личните ви данни за такива цели.  

 

Възражението може да бъде подадено, без никакви изисквания относно формата, до 

лицето, посочено в раздел 1.  

8 Право на жалба  

Имате право да подадете жалба до лицето, посочено в раздел 1, или до надзорен орган, особено в 

държавата членка на обичайното ви местопребиваване, месторабота или място на 

предполагаемото нарушение на защитата на данните (член 77 от GDPR) .  

9 До каква степен решенията се вземат автоматично?  

При установяването и поддържането на бизнес отношения, обикновено се въздържаме от 

напълно автоматизирано вземане на решения съгласно чл. 22 DSGVO. Ако използваме такива 

методи в отделни случаи, ще ви информираме отделно, доколкото законно се изисква да го 

направим. 

10 Извършва ли се профилиране?  

Ние обработваме някои от вашите данни автоматично, с цел оценка на определени лични аспекти 

(профилиране). Например използваме профилиране в следните случаи:  

 Поради законовите изисквания, ние сме длъжни да сравняваме данните със списъците за 

борба с тероризма.  

 Използваме инструменти за оценка, за да ви уведомим конкретно и да ви посъветваме 

относно продуктите. Те позволяват комуникациите и маркетинга да бъдат съобразени 

според нуждите. 
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