
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ 
относно защитата на личните данни 
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Скъпи колеги,  

 

 Защо "Енергомонтаж" АД се нуждае от кодекс на 

поведениe? Точно както в едно истинско семейство, има 

основни правила, които трябва да се следват от всеки член. 

Колкото по - голямо е семейството, толкова по-важно е да 

се установят ясни граници, защото това дава сигурност в 

отношенията помежду ни и с трети страни.  

 Отговорността е една от нашите основни ценности. 

Тя включва отговорността към нашите колеги, бизнес 

партньори и общество. Включва също и спазването на 

действащите закони, които са в сила по всяко време и 

място, зачитайки етичните ценности по устойчив начин. 

Този кодекс на поведение е създаден така, че всички ние сме 

наясно с нашата отговорност и можем да действаме по 

съответния начин. Той определя правните и етични 

основни правила, които ние се ангажираме да спазваме. 

Служи като основен принцип на нашето поведение и за 

решенията, които взимаме, както в рамките на нашата 

компания, така и в отношенията ни с външния свят.  

 За нас е важно, нашите клиенти, доставчици и други 

бизнес партньори да знаят за нашата концепция за етична 

бизнес дейност и да споделят нашите принципи на 

поведение.  

 Ние сме благодарни за отделеното време, защото това 

е в интерес на всички ни. 
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Принципи на кодекса за поведение 

•Ние се съобразяваме с приложимите закони и нормативни актове , както 

и с вътрешни указания. 

•Ние се задължаваме да се съобразяваме с основните етични правила 
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 Всяко приложимо законодателство в областта на защита на 

данните, включително Регламент (ЕС) 2016/679, както и всяко друго 

приложимо местно законодателство в Република България, свързано 

със защитата на личните данни и неприкосновеността на 

електронните комуникации са с основен приоритет в нашето 

дружество. Абсолютно всяка информация относно идентифицирано 

физическо лице или такова, което може да бъде идентифицирано, 

която бива обработвана от всички нас, в резултат на или във връзка с 

доставка, са уговорени в Правилника за механизма на набиране, 

обработване и съхранение на лични данни и защитата им от 

незаконни форми на обработване в "Енергомонтаж" АД.   

 Всяко нарушение на сигурността, което води до случайно или 

незаконосъобразно унищожаване, загуба, промяна, неоторизирано 

предаване или достъп до лични данни, предмет на обработване е 

крайно недопустимо. Затова Вие като наши бизнес партньори трябва 

да спазвате всички правила и коректно поведение, както го правим ние. 

Казано накратко отношенията между нас трябва да се определят от 

следните правила: 

 Възложителя и Изпълнителя приемат, че за целите на 

законодателството по защита на данните Възложителя е 

администратор, а Изпълнителя е обработващ лични данни.  
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 Възложителят запазва контрол върху личните данни и остава 

отговорен за спазването на изискванията на законодателството, 

включително за предоставяне на необходимите изявления до 

субектите на данни и получаване на необходимите съгласия от 

субектите, както и за инструкциите за обработка, които 

предоставя на Изпълнителя.  

 Изпълнителят се задължава да обработва предоставените му 

лични данни само до степента и по начина, които са необходими 

за изпълнението на бизнес целите и съобразно писмените 

инструкции на Възложителя. Той няма право да обработва 

лични данни по начин, който не съответства на условията на 

законодателството. Той следва да уведоми Възложителя без 

забавяне, ако според него инструкциите на Възложителя не са в 

съответствие със законодателството по защита на данните. 

 Изпълнителят следва да изпълни без забавяне всяка молба или 

инструкция на Възложителя, да промени, предаде, изтрие или да 

обработи по друг начин личните данни, или да  спре, ограничи 

или поправи последствията от евентуално неоторизирано 

обработване.  

 Изпълнителят трябва да съхрани конфиденциалността на 

личните данни и няма право да ги предоставя или оторизира 

трети лица с обработването, освен ако Възложителят изрично 

не позволява това предоставяне, или ако то не се изисква по 

закон. Ако съдебен или друг публичен орган изискат от 

Изпълнителя да обработи или предостави лични данни, той 

следва първо да уведоми Възложителя какво е правното 

основание за това и да даде възможност на Възложителя да 

възрази, освен ако не съществува законова забрана за 

извършването на такова уведомяване. 

 Изпълнителят трябва се увери, че всички негови служители са 

информирани за това, че личните данни са обект на 

конфиденциалност и ограничения относно тяхната употреба, да 

са преминали обучение по законодателството по защита на 
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данните и разбират своите задължения във връзка със 

спазването на това законодателство. 

 Изпълнителят е длъжен да въведе необходимите технически и 

организационни мерки срещу неоторизирана или незаконна 

обработка на лични данни.  

 Изпълнителят следва да уведоми Възложителя без излишно 

забавяне, ако личните данни бъдат унищожени, загубени, 

увредени или станат негодни за употреба и да положи всички 

разумни усилия да възстанови данните. В случай на възникване 

на инцидент Изпълнителят следва да предостави на 

Възложителя описание на естеството на инцидента, вероятните 

последствия и описание на мерките, които е предприел или 

предлага да вземе. Той няма право да уведомява трети лица за 

установено нарушение, без първо да е получил писмено одобрение 

от страна на Възложителя, освен когато уведомяването им е 

задължително по закон.  

 Изпълнителят не може да извършва трансфери или друга форма 

на обработване на лични данни извън Европейския съюз 

(ЕС)/Европейското Икономическо Пространство (ЕИП), без да 

получи писмено съгласие от Възложителя.  

 При искане от страна на Възложителя, Изпълнителят трябва 

да предостави копие или достъп до всички или част от личните 

данни, които Възложителят му е предоставил, по начин и във 

формат, в който Възложителят е разумно да ги изиска. След 

приключване на взаимоотношенията между двете страни по 

каквато и да е причина, Изпълнителят трябва върне всички 

лични данни или да унищожи по сигурен начин или въз основа на 

писмени инструкции цялата предоставена му информация от 

Възложителя, освен ако има законово задължение да запази 

данните. 
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 За "Енергомонтаж" АД защитата на неприкосновеността на 

личния Ви живот и сигурността на личната Ви информация са 

основен приоритет. Този кодекс описва как събираме и използваме 

личната Ви информация преди, по време и след приключване на 

трудовото или друго правоотношение с Вас. Всички дейности, описани 

тук, са в съответствие с Общия регламент за защита на данните 

(Регламент 2016/679) (ОРЗД). Кодекса може да даде полезна 

информация на всички бъдещи, настоящи и бивши работници или 

служители и изпълнители по граждански договори. 

 "Енергомонтаж" АД е администратор на лични данни. Това 

означава, че ние сме отговорни за решенията, които вземаме относно 

съхранението и употребата на Вашата лична информация. Ние 

имаме задължение по силата на законодателството по защита на 

данните да Ви предоставим информацията, съдържаща се в този 

кодекс.  

 Този кодекс не представлява част от трудовия Ви или друг 

договор с нас. Ние можем да актуализираме по всяко време 

информацията съдържаща се тук.  
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 С каква информация разполагаме за Вас? 

„Лични данни“ или „лична информация“ означава всяка информация за 

физическо лице, чрез която това лице е или може да бъде 

идентифицирано. Съществуват специални категории по-чувствителни 

лични данни, които изискват и по-високо ниво на защита. Ние ще 

съберем, съхраняваме и използваме данни за Вас относно физическата 

Ви идентичност, семейно положение, образование, трудова дейност, 

информация за банкови сметки, медицински данни, информация за 

наказателни присъди и нарушения. 

 

 Как събираме и как ще използваме Вашите лични данни?  

Ние събираме Вашите лични данни по време на процеса на 

кандидатстване за работа и подбор. Предоставянето на тази 

информация се осъществява директно от Вас като кандидат. Ние ще 

я използваме основно за да изпълним договорните си задължения към 

Вас и да спазим законовите си задължения. Обработването на 

данните са свързани с вземане на решение относно Вашето 

назначаване и договорните условия, които да Ви предложим; с 

проверка дали имате законово право да работите в Република 

България; с изплащане на Вашето възнаграждение, удържане и внасяне 

на данъчни и осигурителни вноски; с управление на бизнеса и 

планиране, включително счетоводство и одит; с оценка на 

квалификацията Ви за конкретна позиция или задача, включително 

решения за повишение; с предоставяне на обучение и с оценка на 

Вашата работоспособност. Ние ще използваме информация за 

Вашето физическо и психическо здраве, за да осигурим Вашето здраве 

и безопасност по време на работа и да Ви предоставим необходимите 

условия за труд. 

 

 Ако не ни предоставите личните данни, които ние изискваме  

Непредоставянето на поисканата от Вас лична информация може да 

ни попречи да изпълним договора си с Вас или да спазим законово 

изискване. Отказът Ви да предоставите необходимата информация 
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за изпълнението на правата и задълженията по договора, може да 

стане причина той да не бъде сключен или за неговото прекратяване. 

 

 Промяна на целите  

Ние ще използваме Вашите лични данни само за целите, за които сме 

ги събрали, освен ако не направим разумна преценка, че трябва да ги 

използваме и по друга причина, и тази причина е съвместима с 

първоначалната цел. Ако трябва да използваме Вашите лични данни 

за друга цел, ще Ви уведомим за това и ще Ви обясним какво е 

правното основание за тази употреба.  

 

 Споделяне на данните с трети лица 

Ние ще споделяме Вашите лични данни с трети лица, когато това се 

изисква по закон, когато е необходимо за администрирането на 

трудовото взаимоотношение или когато имаме друг легитимен 

интерес за това. Тези трети лица могат да включват: доставчици на 

хостинг услуги, фирми, предоставящи счетоводни, правни и ТРЗ 

услуги и други. Ние изискваме от всички трети лица да уважават 

сигурността на данните и да спазват законодателството по защита 

на данните. Те са длъжни да вземат подходящи мерки за сигурност, 

за да защитят информацията. Те не могат да използват личните Ви 

данни за свои собствени цели, а само за целите, които ние сме 

определили, и в съответствие с нашите инструкции. Ние сме въвели 

подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба 

или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите 

лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите 

лични данни до тези служители и трети лица, за които е налице 

необходимост да получат тази информация. Те ще обработват лични 

данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението 

си за конфиденциалност.  
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 Колко дълго ще използваме личните Ви данни?  

Ние ще съхраняваме личните Ви данни само за периода, за който са ни 

необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, 

включително за да спазим изискванията на трудовото, осигурително 

и счетоводно законодателство. В някои ситуации е възможно да 

анонимизираме Вашите лични данни, така че повече да не е възможно 

да бъдат свързани с Вас. В резултат на това можем да продължим да 

използваме анонимизираните данни, без да Ви уведомим за това. След 

прекратяването на договорните Ви отношения с нас, ние ще съхраним 

информацията Ви в съответствие с нашите политики и 

законодателни изисквания и ще я унищожим по сигурен начин след 

като периодът на съхранение, описан в нашите политика и 

регламентиран в закон, изтече. 

 

 Право на достъп, корекция, изтриване и ограничаване  

Важно е да поддържаме Вашата лична информация в точен и 

актуален вид. Молим Ви да ни уведомявате при всяка промяна във 

Вашите лични данни. Вашите права във връзка с личните Ви данни, 

включват следното: правото на достъп Ви дава възможност да 

получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас и да 

проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка; 

правото на коригиране Ви дава възможност да изискате от нас да 

коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас; правото 

на изтриване Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или 

премахнем Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да 

продължим обработката им; правото на възражение за обработка; 

правото на ограничаване на обработка Ви дава възможност да 

изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите 

лични данни, ако например желаете да установим точността на 

данните или причините за тяхното обработване; правото на 

преносимост на данните е ограничено до случаите, когато данните са 

ни предоставени от Вас за целите на договор и Ви дава възможност да 

изискате от нас да предоставим съхраняваните в електронна форма 
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Ваши данни на трето лице; правото да оттеглите съгласието си е в 

случай, че сте предоставили изричното си съгласие за обработването 

на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да 

оттеглите това съгласие.  

 

 Длъжностно лице по защита на данните 

Ние сме определили длъжностно лице по защита на данните, което да 

контролира спазването на изискванията на законодателството по 

защита на личните данни в нашата организация. В случай, че искате 

да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се 

с него. 

 


