
Уважаеми дами и господа, 

 

“Юнитакс Обучение” ООД с ЕИК 201086050 и “Юнитакс Консулт” ООД с ЕИК 

175173024 са администратори на лични данни на физически лица във връзка с услугите, които 

предоставят чрез сайта си www.unitax-consult.com, а именно: 

 организиране и провеждане на обучения, семинари и конферентни прояви; 

 предоставяне на консултации, изготвяне на анализи и становища. 

 

Затова в съответствие със законовите разпоредби и в частност с Регламент 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във 

връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за 

отмяна на Директива 95/46/ЕО /GDPR/, със Закона за личните данни Ви информираме за нашата 

политика за събиране, обработване, споделяне с трети страни и защитаване личните Ви данни. 

В съответствие с GDPR, а и с българското законодателство, ние: 

“Юнитакс Обучение” ООД с ЕИК: 201086050, адрес: София, ул. “Владайска” № 75, ет. 2, 

ап. 2 и 

“Юнитакс Консулт” ООД с ЕИК: 175173024, адрес: София, ж.к. “Бели брези” бл. 14, ап. 

18, 

се явяваме Съвместни Администратори на лични данни. 

 

В това си качество, ние сме длъжни да Ви информираме: 

 какви лични данни събираме; 

 за какви цели ги използваме; 

 как и в какви срокове съхраняваме данните; 

 на какви правни основания ги обработваме; 

 кои са получателите на личните данни извън “Юнитакс Обучение” ООД и “Юнитакс 

Консулт” ООД ; 

Длъжни сме да Ви гарантираме правото на достъп, на коригиране, на изтриване на 

Вашите данни и правото да бъдете „забравени”. 

1. “Юнитакс Обучение” ООД и “Юнитакс Консулт” ООД събират и съхраняват 

лични данни по повод и във връзка със своята дейност: 

 организиране и провеждане на обучения, семинари и конферентни прояви; 

 предоставяне на консултации, изготвяне на анализи и становища. 

 

2. Предмет на събиране и обработка са следните лични данни: 

 Основни лични данни – имена и адрес по местожителство. 

Комуникационни лични данни – телефон, e-mail.  

 Информация за сферата, в която работите – длъжност, месторабота, адрес по 

месторабота. 

 Основни данни по договори – единен граждански номер, номер и дата на лична 

карта. 

Не събираме лични данни, които:  

 разкриват расов или етнически произход; 

 разкриват политически, религиозни или философски убеждения; 

 разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с 

религиозни, философски, политически или синдикални цели; 

 се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном; 

 

3. Ние събираме и обработваме споменатите лични данни за следните цели и на 

следните правни основания: 

 за изпълнение на поетите договорни задължения по предоставянето на услугата по 

организиране на конферентните прояви/обучения/семинари и/или по даване на консултацията, 

изгатвяне на становища и т.н. – чл. 6, пар. 1, буква „б” от GDPR;  
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 изпращане на покани за учебни семинари и обучения. 

 за „пряка” връзка с Вас – съвместна дейност и кореспонденция, запитвания и анкети 

– чл. 6, пар. 1, буква „а” от GDPR; 

 за счетоводното отчитане и данъчното облагане на дейността ни – чл. 6, пар. 1, 

буква „в” от GDPR. 

 

4. Как и в какви срокове съхраняваме данните. 

Информацията за личните данни при нас се събира и съхранява на собствен сървър. Някои 

от базата данни – на партньори и клиенти, се съхраняват и на хартиени носители, съобразно 

законовите изисквания.  

Информацията за личните данни не се предоставя на трети страни, извън 

посочените Обработващи лични данни. 

Съхраняването на личните данни продължава, докато разполагаме с основания за тяхното 

съхранение – законово изискване, съгласие, изпълнение на договорни задължения. 

 

5. На кого споделяме или разкриваме Вашите лични данни. 
Личните данни, които събираме и обработваме при електронните заявки, както и такива 

получени по факс, се споделят и предоставят на партньорската фирма “Ренд и Ко” ООД, адрес: 

София, бул. „Тотлебен“, № 33, ЕИК 131389369.  

С фирмите имаме сключено споразумение в качеството й на Обработващ лични данни. 

 

6. Вие, като субект на лични данни, имате право: 

 

 право на достъп до Вашите лични данни, които се обработват от администратора; 

 право на коригиране на неточни или непълни лични данни; 

 право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се 

обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на 

съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били 

събрани и други); 

 право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между 

администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за 

установяването, упражняването или защитата на правни претенции; 

 право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по 

автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се 

предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене 

формат; 

 право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната 

ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови 

основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и 

свободите на субекта на данни, или съдебен процес; 

 право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано 

решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него 

или го засяга в значителна степен; 

 право на жалба до Комисията за защита на личните данни или съда. 

 

Произтичащите от GDPR права може да упражните с писмено или електронно заявление 

до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за 

идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, 

предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да 

подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас. 

 

7. Липса на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включващо 

профилиране. 



В “Юнитакс Обучение” ООД и “Юнитакс Консулт” ООД не се прилага автоматизирано 

вземане на индивидуални решения, включително профилиране. 

 

8. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации. 

“Юнитакс Обучение” ООД и “Юнитакс Консулт” ООД не предават личните данни в трети 

държави или международни организации. 

 

9. Значение на предоставените личните данни. 

С Ваше съгласие обработваме личните данни, когато доброволно преценявате да 

получавате информация от нас. Имате право по всяко време да отеглите съгласието си и това води 

до преустановяване изпращането на материали от наша страна. 

За постигане на финансово-счетоводна отчетност (издаване на фактури, съхраняване на 

счетоводна информация) изпълняваме наши законови задължения.  

Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства възможността за 

издаване на тези документи. 

 

10. От какви източници получаваме лични данни. 

Обработваните от “Юнитакс Обучение” ООД и “Юнитакс Консулт” ООД  лични данни на 

физически лица се предоставят от ползватели на нашите продукти, с които се сключват договори.  

 

ЗА КОНТАКТИ: 

Администратор: “Юнитакс Обучение” ООД с ЕИК: 201086050, адрес: София, ул. 

“Владайска” № 75, ет. 2, ап. 2, тел. 02/9543280, e-mail: office@unitax-consult.com  

Администратор: “Юнитакс Консулт” ООД с ЕИК: 175173024, адрес: София, ж.к. “Бели 

брези” бл. 14, ет. 6, ап. 18, тел. 02/9543208, e-mail: office@unitax-consult.com 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН НА ЛИЧНИ 

ДАННИ: 

Комисия за защита на лични данни 

Адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2 

Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525 

E-mail: kzld@cpdp.bg 

Интернет сайт: www.cpdp.bg 

 

 

 

mailto:office@unitax-consult.com
mailto:office@unitax-consult.com
mailto:kzld@cpdp.bg
http://www.cpdp.bg/

