Декларация за поверителност
Клиенти на Делойт ЦЕ

за

Бележка: Информацията, по-долу е приложима по отношение на обработване на
лични данни на доставчици, контрагенти и подизпълнители
Информация за обработката на лични данни във връзка с отношенията с
Клиенти:
Дефиниции
„Делойт“ се отнася към едно или повече дружества - членове на Делойт Туш Томацу
Лимитид, частно дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Обединеното
кралство („ДТТЛ“ ), както и към мрежата от дружества – членове и свързаните с тях
дружества. ДТТЛ и всяко дружество - член са юридически самостоятелни и независими
лица. ДТТЛ (наричано също “Делойт Глобъл“) не предоставя услуги на Клиенти.

Делойт Централна Европа (Делойт ЦЕ) е регионална организация на дружества,
организирани от Делойт Сентръл Юръп Холдингс Лимитид, дружество - член на Делойт
Туш Томацу Лимитид в Централна Европа. Услугите се предоставят от дъщерни
дружества на Делойт Сентръл Юръп Холдингс Лимитид, които са отделни и независими
юридически лица.

„Администратор“ означава администратор или администратор на данни (както е
дефинирано в Законодателството за защита на личните данни)
„Обработващ“ означава обработващ на данни или обработващ (както е дефинирано в
Законодателството за защита на личните данни)
„Законодателство за защита на личните данни“ означава законодателството,
доколкото е приложимо към съответния момент (а) националното законодателство,
транспониращо Директивата за защита на личните данни (95/46/ ЕО) и Директива за
правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации
(2002/58/ЕО) (б) Общ Регламент относно защита на данните (2016/679) и (в) всеки
подобен национален закон в областта на личните данни
„GDPR“ означава Общия регламент относно защита на данните (2016/679)
„Лични данни“ означава всяка лична информация (както е дефинирана в
Законодателството за защита на личните данни), обработвана като част или във
връзка с Услугите
„Получател“ означава физическо или юридическо лице, орган на власт, агенция или
друг орган, на които се разкриват Лични данни (както е дефинирано в
Законодателството за защита на Личните данни).
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Личните данни, предоставени от Клиенти на Делойт ЦЕ ("Клиенти") или получени
директно от техните служители и представители, се обработват от съответното
дружество Делойт, което е в договорни отношения със съответния Клиент, за целите
на, или в връзка със следното:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

предоставянето на услугите съгласно договореното в съответния Договор с
Клиента;
съответствие с приложимото право, регулации или професионални
изисквания;
адресиране на запитвания и комуникация с компетентните органи;
администриране на Договора, финансово отчитане, съответствие с
вътрешни правила и анализ на риска и във връзка с отношенията с клиента;
използване на системи и апликации (хоствани или вътрешни) за
информационни технологии и услуги по информационни системи (имейл/
архивиране и подобни). Това може също да включва хоствани приложения
в облак, при условие че са изпълнени задълженията на сигурност на
данните и за трансфер на данни, както е определено в приложимото
Законодателство за защита на данните

(“Цели”).
Личните данни могат да включват данни относно представители на Клиента,
служители, членове на екипа по проекта, доставчици и съдоговорители („Обект на
лични данни“), както и Лични данни, съдържащи се в информацията, получена от
Делойт във връзка с Договора.

Администратор:
Администратор основно е Дружество от Делойт ЦЕ, което е страна по Договор с
Клиент.
За целите, посочени по-горе, Личните данни могат да бъдат разкривани/предоставяни
на и обработвани от следните получатели на лични данни
Дружества от групата Делойт:
В съответствие с целите, определени тук – по-горе и до степента, необходима за
предоставянето на Услугите, Личните данни могат да бъдат предоставени на друг
администратор
в
рамките
на
Дружествата
от
групата
Делойт
(http://www2.deloitte.com/global/en/get-connected/global-office-directory.html)
Ако се изисква предоставяне на Лични данни извън границите на страната
(включително и извън Европейския съюз) (Дружеството Делойт ще действа като друг
администратор), предоставянето ще се осъществи само ако са изпълнени
изискванията на Законодателството в областта на защита на личните данни за
подобно предоставяне.
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Обработващ:
Следните Обработващи обработват Лични данни от името на Администратора в
съответствие с целите:
Подизпълнители (одобрени от Клиента в Договора или по друг начин)
Стандартни доставчици на услуги на Делойт ЦE:
Доставчиците на услуги в ЕС:
4C Hungary Kft., Budafoki út 14. I/1, Budapest, 1111, Hungary
Billigence Europe Limited, 12 Gough Square, London, EC4A 3DW, United Kingdom
con4PAS, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Prague 4 – Lhotka, Czech Republic
Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C.,
1068 Budapest, Hungary
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Warsaw, Poland
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00, Prague 8, Czech
Republic
Deloitte CZ Services s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Prague 8, Czech Republic
Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR London, United
Kingdom
Digital Resources a.s., Poděbradská 520/24, 190 00 Prague 9, Czech Republic
MobileXpense, Rue des Colonies 11, 1000 Brussels, Belgium
SI-Consulting Sp. z o.o., Slezna Str. 118, 53-111 Wroclaw, Poland
Доставчици на услуги, базирани Извън ЕС:
Тъй като обработката на Личните данни включва предоставяне извън Европейския
съюз (ЕС), всички от изброените по-долу Дружества са сключили Стандартни
Договорни клаузи, одобрени от ЕС, с Дружеството Делойт, което е страна по Договор
с Клиент, гарантирайки по този начин адекватно ниво на защита на Личните данни
според изискванията на Законодателството за защита на данните.
Deloitte Support Services India Private Limited, RMZ Futura, Block B, 2nd Floor, Plot No.
14 & 15, Road No. 2, Hi-Tec City Layout, Madhapur, Hyderabad – 500 081, Telangana,
India
Deloitte Tax LLP, 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, USA (Applies to Tax and
GES services only)
Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015,
USA
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
Администраторът на Лични и Обработващият данни установяват технологични,
физически, административни и процедурни мерки за защита, в съответствие с
приетите в индустрията стандарти за защита и осигуряване на поверителност, цялост
или достъпност на обработваните Лични данни. Тези мерки за защита ще предотвратят
неразрешено използване на или неоторизиран достъп до Личните данни или
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предотвратяване нарушение в защитата на Личните данни (инцидент със сигурността)
съгласно инструкции и правила на Делойт ЦЕ и приложимото Законодателство за
защита на данните. Дружествата от Делойт ЦЕ, обработващи Лични данни на Клиенти,
са сертифицирани по ISO 27001 (ISO/IEC 27001 Information security management).
Обработването на Лични данни е необходимо за предоставянето на Услуги съгласно
Договора.
Лицата (субектите на лични данни) имат право да поискат достъп до техните Лични
данни и коригиране или заличаване на Личните им данни, или ограничаване на
обработката или да се противопоставят на обработката, както и правото на
преносимост на данните. Всички права, описани в настоящия параграф, могат да
бъдат упражнени чрез изпращане на искане по имейл на Администратора на данни
на: CEprivacy@deloitte.com. Лицата също имат право да подадат жалба до надзорен
орган в страната на пребиваването им, ако считат, че обработката на Лични данни,
свързани с тях, нарушава Законодателството за защита на данните.
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