
 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ 

ЗА КЛИЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 13 ОТ ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)  

Уважаеми клиенти! 

Вашите данни са в сигурни ръце при нас! Ние сме задължени да защитаваме Вашите данни, 
обработвани в процеса на започване на бизнес отношения и изпълнение на сключените между 
нас договори, и ние приемаме това задължение сериозно. Моля, отделете време да прочетете 
това уведомление и да разберете защо събираме данните Ви и как ще ги обработваме. За 
целите на това уведомление, администратор на Вашите лични данни е „Ес Ем Си Индастриал 
Аутомейшън България“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с 
ЕИК 131176677, със седалище и адрес на управление гр. София 1766, Бизнес Парк София, 
сграда 8С, ет. 6. 
Най-напред бихме искали да Ви информираме, че ще обработваме Вашите данни както следва: 

 за изпълнението на договорните ни задължения към Вас (чл. 6, ал.1, буква (б) от Общия 

регламент относно защита на личните данни GDPR), за да Ви доставим поръчаните от 

Вас продукти или за да извършим поисканите от Вас услуги;  

 за изпълнението на преддоговорни стъпки, предприети по Ваше искане (чл. 6, ал.1, 

буква (б) от Общия регламент относно защита на личните данни GDPR), например, за да 

обработим Ваше запитване относно наши продукти или услуги; 

 за изпълнението на наше законово задължение (чл. 6, ал.1, буква (в) от Общия 

регламент относно защита на личните данни GDPR), произтичащо, например, от 

данъчното и счетоводното законодателство; 

 за целите на легитимните интереси на нашата компания, а именно: 

- за целите на оптималната комуникация и кореспонденция 

- за вътрешни статистически оценки и администриране 

- за ориентирано към клиентите разработване на продукти. 

 

Предоставянето на Вашите данни се изисква от нашите Общи условия (особено точки 2, 3, 6, 9 и 
11), за да можем да изпълним договора, който сме сключили с Вас, по надлежния ред. 
Непредоставянето на Вашите данни би имало за последица, че, например, не могат да бъдат 
издавани фактури или не могат да бъдат предоставяни услуги и стоки, или че не могат да се 
сключват споразумения с клиенти. 
За постигане на предвидените цели може да се наложи в определени случаи да предоставим 

Вашите данни на партньори, с които си сътрудничим, на трети страни или на изброените по-

долу отдели в нашата компания. Работим само с партньори, които предоставят разумни 

гаранции, че Вашите данни са в сигурни ръце и при тях. Предоставянето на Ваши лични данни 

на трети лица се извършва на основание изпълнение на наше договорно задължение към Вас 

или наши легитимни интереси. Нашите партньори и оторизираните отдели в нашата компания 

са: 

ПОЛУЧАТЕЛ СЕДАЛИЩЕ (СТРАНА) ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ В 

ТРЕТИ ДЪРЖАВИ 1 

                                                           

1 „Трети държави“ са всички държави с изключение на (1) държавите-членки на Европейския съюз и (2) държавите-членки на 

Европейското икономическо пространство, т.е. държавите-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия 



 

Вътрешни продажби или 

външни услуги, технически 

отдели 

Вътрешнофирмен отдел  

Счетоводство Вътрешнофирмен отдел  

Ако е необходимо, колеги 

в други дружества от 

нашата група в Централна 

и Източна Европа 

Австрия, Хърватия, Полша, 

Словакия, Словения, Чехия, 

Унгария 

 

Ако е необходимо, колеги 

в други дружества от 

нашата група или 

търговски партньори в 

Централна и Източна 

Европа извън ЕС 

Сърбия, Украйна, Босна и 

Херцеговина 

Стандартни клаузи за защита на 

данните 

Ако е необходимо, колеги 

в дружества от групата на 

SMC в рамките на 

Европейския съюз 

Всички държави от 

Европейския съюз 

 

Ако е необходимо и само в 

конкретни случаи, колеги в 

дружества от групата на 

SMC извън Европейския 

съюз 

САЩ, Сингапур, Южна 

Корея 

Стандартни клаузи за защита на 

данните 

Ако е необходимо, колеги 

в дружеството – майка 

SMC Corporation 

Япония Стандартни клаузи за защита на 

данните 

Доставчици на IT услуги и 

IT поддръжка 2 

Австрия  

 

Ние ще съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които 
сме ги събрали. В този контекст следва да се отбележи, че по данъчно – правни причини 
договорите и другите документи от нашето договорно отношение, които имат отношение към 
данъчни ревизии, трябва да се съхраняват принципно за период от 11 (единадесет) години 
след прекратяване на договора. В отделни случаи, този период на съхранение може да бъде 
по-дълъг от единадесет години, а именно: 

 30 години поради идентифицирането на потенциалните нужди на клиентите 

Също така бихме искали да Ви информираме, че имате право да поискате по всяко време 

информация кои Ваши данни се обработват при нас (вж. подробно член 15 от Общия регламент 

относно защита на личните данни (GDPR)), имате право да поискате коригиране или 

заличаване на Вашите данни (вж. подробно член 16 и член 17 от Общия регламент относно 

                                                           

2 Списък с нашите външни партньори, обработващи лични данни, можете да получите след отправено запитване на имейл:  

dataprotection@smc.at. Ще Ви предоставим съответната информация възможно най-бързо. 



 

защита на личните данни (GDPR)), имате право да ограничавате обработването на Вашите 

данни (вж. подробно член 18 от Общия регламент относно защита на личните данни (GDPR)), 

имате право на възражение срещу обработването на данни на основание наши легитимни 

интереси (вж. подробно член 21 от Общия регламент относно защита на личните данни 

(GDPR)), може да упражните правото си на преносимост на данни, които обработваме по 

автоматизиран начин и на основание договорно задължение/Ваше съгласие (вж. подробно 

член 20 от Общия регламент относно защита на личните данни (GDPR)). 

Ако независимо от задължението ни да обработваме данните Ви законосъобразно, противно 

на очакванията, Вашето право на легитимна обработка на Вашите данни е нарушено, имате 

право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни 

(https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=5) или до друг орган по защита на личните данни в 

съответствие с чл. 77 от Общия регламент относно защита на личните данни (GDPR). 

Надяваме се, че това уведомление Ви е осигурило яснота за това в каква форма и с каква цел 

обработваме данните Ви. Ако имате въпроси относно обработката на данните си, искате да 

упражните някое от Вашите права или да получите копие от горепосочените Стандартни клаузи 

за защита на данните, можете да се свържете с екипа за защита на данните на SMC на адрес 

dataprotection@smc.at или с лицето Ви за контакт в SMC. 


