ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ
за обработване на лични данни

Предоставените от Вас лични данни (свързани с физическа, икономическа идентичност и
др.) ще бъдат обработвани от Администратора “Булгартрансгаз” ЕАД, ЕИК 175203478 в
съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2016/679 на ЕП и на Съвета от 26 април
2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни
и относно свободното движение на такива данни – ОРЗЛД (GDPR – General Data Protection
Regulation).
Вашето съобщение и предоставените лични данни ще бъдат обработвани от
„Булгартрансгаз“ ЕАД, за да предоставим отговор на Вашето запитване. Личните данни,
съдържащи се във Вашето електронно писмо, ще бъдат използвани единствено за обработка
на Вашето запитване. Данните се съхраняват в архива на „Булгартрансгаз“ ЕАД за
максимален период от 5 години, в случай че не е налице по-дълъг нормативно-установен
срок на съхранение, след което се унищожават чрез a) данни на хартиен носител –
нарязване чрез специално предназначени за целта машини или изгаряне при спазване на
предвидената в ППИ-16-БТГ-АД Правила за дейността на архивите на „Булгартрансгаз“ ЕАД
процедура за унищожаване на документи с изтекъл срок за съхраняване или b) електронни
данни – чрез изтриване от електронната база данни.
Разполагате с право по всяко време да оттеглите свободно даденото от Вас съгласие
личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на предоставяне на отговор на
изпратеното от Вас съобщение по-горе; с право на достъп; право на изтриване (право „да
бъде забравен“) и коригиране на данните; право на ограничаване на обработването; право
на преносимост; право да възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу
предоставянето им на трети лица, като се свържете с “Булгартрансгаз” ЕАД, чрез имейл на
dlzd@bulgartransgaz.bg и чрез депозиране на заявление по образец (което ще Ви бъде
предоставено от назначеното Длъжностно лице по защита на личните данни чрез
горепосочения имейл адрес: dlzd@bulgartransgaz.bg), адресирано до адреса на
“Булгартрансгаз” ЕАД в гр. София, жк Люлин 2, бул. Панчо Владигеров № 66, както и с
правото да се обръщате към Комисия за защита на личните данни.

