
         "Пътнически превози" ЕООД - Сливен
          ул. "Ст. Караджа"№3 ; тел/ факс: 044/ 62 53 34 ; e-mail: pprevozi@gmail.com

Политика за защита на личните данни 
на  ''Пътнически превози'' ЕООД град Сливeн

1. Информация за ''Пътнически превози'' ЕООД град Сливeн
       ''Пътнически превози''  ЕООД град Сливeн е дружество регистрирано в
Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 202311429 и адрес: гр.
Сливен,  бул.  "Стефан  Караджа"  3,  телефони  за  връзка: 044/625334; 
044/624005;  044/662629 и електронен адрес за контакти: pprevozi@gmail.com 
      ''Пътнически превози'' ЕООД град Сливeн е администратор на лични данни
т.е  ние  сме  отговорни  за  решенията,  които  взимаме  относно  употребата  и
съхранението на Вашите лични данни. Също така сме задължени по силата на
Закона за личните данни да Ви предоставим информацията ,съдържаща се в това
известие.

2. Използваме личните Ви данни за следните цели:
- Издаване  на  превозен  документ  на  електронен  и/или  хартиен  носител.
Достъпът до личните Ви данни, включително данни от видеонаблюдение, ще има
''Пътнически  превози''  ЕООД  град  Сливeн  в  качеството  му  на  оператор
извършващ  обществен  превоз  на  пътници,  съгласно  Договор  за  обществена
услуга с Община Сливен. 
Личните Ви данни, събирани с тази цел,  ще бъдат съхранявани за срок от 7
години /данните от видеонаблюдение – не по-малко от 15 дни и не повече от 2
месеца/ или до изрично заявление от Ваша страна за заличаването им.
След срока на съхранение, Личните Ви данни на хартиен и електронен носител
ще бъдат унищожени/изтрити.
- Администраторът не събира и не обработва лични данни,  които разкриват
расов  или  етнически  произход.  Разкриват  политически,  религиозни  или
философски  убеждения  или  членство  в  синдикални  организации.  Съдържат
генетични и/или биометрични данни.

3. За какъв период от време ще използваме личните Ви данни:
       ''Пътнически превози'' ЕООД град Сливeн, ще съхранява личните Ви данни
само за периода, за който са ни необходими с цел спазване изискванията на
трудовото, осигурително и счетоводно законодателство.
      
4. Сигурност на данните:
       ''Пътнически превози''  ЕООД град Сливeн са предприели необходимите
мерки,  относно   обработването  и  съхранението  на  Вашите  лични  данни.
Ограничили сме достъпа на личните Ви данни само до тези служители, за които е
налице  необходимост  да  получат  тази  информация.  Вашите  лични  данни  се
обработват само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението за
конфиденциалност.



    5. Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни:
    - Право на информация – Вие имате право да поискате информация, относно
обработването на личните  Ви данни,  целите на това обработване,  съобщение
съдържащо  личните  Ви  данни,  които  се  обработват  както  и  всяка  налична
информация за техния източник.
  -  Право на корекция – В случай, че обработваме непълни или грешни лични
данни, Вие имате право да поискате  от ''Пътнически превози'' ЕООД град Сливeн
да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни.
 - Право на възражение – В случаи, когато не е спазен общия регламент относно
защита на личните Ви данни.
 -  Право на жалби – В случаи, когато смятате, че ''Пътнически превози'' ЕООД
град Сливeн са нарушители на приложимата нормативна уредба.

  6. Вашето задължение да ни уведомите за промяна:
      За ''Пътнически превози'' ЕООД град Сливeн е важно да поддържаме Вашата
лична информация в точен и актуален вид. Молим да ни уведомявате при всяка
настъпила промяна във Вашите лични данни.

 7. Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни:
     Ако администраторът установи нарушение на сигурността на Вашите лични
данни  той  Ви  уведомява,  за  нарушението  както  и  за  предприетите  мерки  от
негова страна.
    Администраторът  не  е  длъжен  да  Ви  уведомява  в  случаите  когато,  са
предприети необходимите действия по компетентност от негова страна.

  8. Длъжностно лице по защита на личните данни:
     ''Пътнически превози'' ЕООД град Сливeн са определили длъжностно лице по
защита  на  личните  данни,  което  да  контролира  спазването  на  изискванията
съгласно Закона за личните данни.
    

                                 Длъжностно лице за контакти:

                                     Снежана Стоянова
                                     Телефон: 0879211030
                                     e-mail: pprevozi@gmail.com
 
 


