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Дефиниции 

Делойт се отнася към едно или повече дружества - членове на Делойт Туш Томацу 

Лимитид („ДТТЛ“ ), както и към глобалната мрежа от дружества – членове и 

свързаните с тях дружества (заедно  наричани „организацията на Делойт”). ДТТЛ 

(наричано също “Делойт Глобъл“)  и всяко дружество– член и неговите свързани 

дружества са юридически самостоятелни и независими лица, които не могат да поемат 

задължения или да се обвързват взаимно по отношение на трети страни. ДТТЛ и всяко 

дружество член на ДТТЛ и свързаните с него  дружества са отговорни единствено  и 

само за своите собствени действия и бездействия, но не и за тези на останалите.  

ДТТЛ не предоставя услуги на клиенти. Моля, посетете www.deloitte.com/about, за да 

научите повече. 

„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, свързани  и асоциирани дружества на Делойт Сентръл Юръп 

Холдингс Лимитид, които са отделни и независими юридически лица.  

 „Администратор“ („ние”, „нас” или „наш”) означава  администратор или 

администратор на данни, определящ целите на обработване на личните данни (както 

е дефинирано в Законодателството за защита на личните данни). 

„Обработващ“ означава обработващ на данни или обработващ  лични данни от името 

на администратор (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 правото на неприкосновеност на личния живот и 

електронни комуникации (2002/58/EC) ; (б) ОРЗД и (в) всеки подобен национален 

закон в областта на личните данни. 

„ОЗРД“ означава Общ Регламент относно защита на данните (2016/679). 

„Лични данни“ означава всяка лична информация (информация, свързана с 

идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде 

идентифицирано/ субект на данни), обработвана във връзка с или като част от 

услугите, предоставяни на наши клиенти или по отношение на договорни отношения 

с нашите доставчици, изпълнители или подизпълнители или доколкото е необходимо 

за дейности, които са част от нашите стандартни бизнес операции. 

„Обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с 

лични данни (извършвана ръчно или чрез автоматични средства) като събиране, 

записване, структуриране, съхранение, използване, разкриване, ограничаване, 
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изтриване или унищожаване (както е дефинирано в Законодателството за защита на 

личните данни); 

„Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или 

друг орган, на който се разкриват лични данни (както е дефинирано в 

Законодателството за защита на Личните данни)  

Резюме 

Тази Декларация за поверителност се прилага за обработването на вашите лични 

данни ("данни") от нас и обяснява: 

 какви лични данни обработваме за вас; 

 защо (за какви цели) обработваме личните ви данни (включително правните 

основания за обработването на данни); 

 как и на какви места обработваме личните ви данни (къде предаваме и с кого 

споделяме вашите данни); 

 какви са вашите права. 

Тази Декларация за поверителност се прилага от датата, посочена в горната част на 

тази страница. Ние можем понякога да променяме или да изменяме тази Декларация 

за поверителност, затова препоръчваме да я преглеждате периодично. 

Какви лични данни обработваме 

Ние обработваме личните данни, които вие ни предоставяте, които получаваме от 

вашия работодател или договорен партньор, съветник или трета страна, или които 

са изрично публично оповестени от вас или са публично известни (пр. онлайн 

медия). 

 

Тези лични данни могат да включват: 

 вашето име, фамилия и пол; 

 вашата професия (длъжност) и общи данни за контакт (служебен или домашен 

адрес, личен или служебен имейл адрес и телефонен номер); 

 история и подробности за вашите бизнес контакти с Делойт; 

 номер на банкова сметка (в случай че нашият клиент/изпълнител/доставчик и 

подизпълнител е физическо лице); 

 IP адрес; 

 вашите лични данни, предоставени във връзка с упражняването на правата ви 

според тази Декларация за поверителност; 

 Изображения от видеонаблюдение и друга информация, която събираме, когато 

осъществявате достъп до нашите помещения (конкретна и персонализирана 

информация за този вид обработване на личните данни е налична в съответните 

помещения на Делойт ЦЕ, ако е приложимо – Изображенията от 

видеонаблюдението могат също да бъдат обработвани от собственика на 

сградата или упълномощени трети лица) 



 

 

За целите, описани тук долу, ние не събираме или обработваме "чувствителни" или 

"специални категории" лични данни, както е определено в Законодателството за 

защита на данните. Допълнителните видове и категории лични данни, които се 

обработват директно за целите на предоставяне на нашите услуги са описани в 

декларациите за поверителност на Дружества от Делойт ЦЕ, предоставящи 

услуги като администратори на лични данни и Дружества от Делойт ЦЕ, 

предоставящи услуги като обработващи данни. 

Цели на обработване на данни ("Цели") 

 спазването на приложимите законови, подзаконови или професионални 

изисквания (мерки против изпирането на пари); 

 отговор на исканията и съобщенията от компетентните органи; 

 обща администрация на договори, счетоводство (фактуриране) и статистика; 

 вътрешно съответствие и анализ на риска (включително разследване или 

предотвратяване на нарушения на сигурността); 

 защита на нашите права и законни интереси; 

 общи цели, свързани с клиенти, доставчици, изпълнители или подизпълнители 

(включително обратна връзка и жалби, както и оценка и развитие на бизнес 

възможности); 

 използване на вътрешни или хоствани (облачни) системи за информационни 

технологии, услуги и приложения (с цел комуникация, обмен на данни и 

архивиране). 

Моля, обърнете внимание, че тази Декларация за поверителност не включва 

информация за обработването на лични данни за целите на изпращане на рекламни 

електронни съобщения и набиране на персонал. Обработването на лични данни за 

такива цели е описано в конкретна Декларация за поверителност, за което може да 

бъде също така поискано вашето съгласие (когато е приложимо). Ние не 

обработваме вашите лични данни за да изпращаме електронни съобщения с 

рекламна цел без вашето изрично съгласие, но можем да поискаме вашето съгласие 

в процеса на обработване на лични данни за Целите. 

Правни основания за обработване на данни: 

Ние обработваме вашите лични данни, само когато обработването е необходимо 

 за администриране на договора ни с вас лично за предприемане на стъпки за 

сключване на договор с вас; 

 за изпълнение на наше правно задължение; 

 за целите на нашия законен интерес, който може да бъде: 

    - за сключване и изпълнение на договори с нашите доставчици, изпълнители 

или подизпълнители, 

    - да защитим нашите бизнес интереси (включително за провеждане на нашите 

оценки на риска и качеството), 

    - да гарантираме, че на жалбите или исканията към нас е отговорено по 

подходящ начин. 

Съхранение на вашите лични данни 

Вашите лични данни се пазят от нас за период от 10 години след предоставянето на 



 

 

услуги на нашите клиенти или изтичане на договорните отношения с нашите 

доставчици, изпълнители или подизпълнители или както се изисква от приложимите 

закони или съответните подзаконови актове, или за запазване на законния интерес 

на Делойт. 

Администратор на лични данни 

В контекста на тази Декларация за поверителност Дружеството от Делойт ЦЕ, което 

е страна по договора с клиент, доставчик, изпълнител или подизпълнител, е 

администратор на лични данни. 

Споделяне и предаване на вашите лични данни 

Вашите лични данни могат да бъдат разкрити/предадени на и обработвани от 

следните получатели за Целите: 

Дружества от групата Делойт, изброени тук. Ако е приложимо, вашите лични 

данни ще бъдат обработвани само до степента, разрешена за Целите и в 

съответствие със Законодателството за защита на данните. Всеки един от 

получателите е отговорен за осигуряване на подходяща защита на вашите данни, 

предоставяне на информация за обработването на данни и получаване на 

допълнителни съгласия, ако е необходимо. В случай че вашите данни се предават 

извън границите на страната (включително и на територии извън Европейския съюз), 

тогава такова предаване ще се извърши само при условие че задълженията, 

определени от Законодателството за защита на данните за такива прехвърляния, са 

изпълнени.  

Обработващи 

Нашите одобрени доставчици на административни и IT услуги: 

 

Adastra s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Prague8, Czech Republic 
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., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 – 

Vinohrady, Czech Republic,  

Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 – Vinohrady, 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, Koning Albert II-laan 7, 1210Brussels, Belgium 

Mobitouch sp. z o.o., Litewska 10/1, 35-302 Rzeszow, Poland 

Sabris CZ s.r.o., Pekařská 621, 155 00 Prague 5, Czech Republic 

SI- Consulting sp. z o.o.- ul. A. Słonimskiego 1A ZITA, wejście B, 50-304 Wrocław, 

Poland 

Uniwise s.r.o., Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba, Czech Republic 

Wookie.apps s.r.o., Josefa Kočího 1556, 153 00 Radotín, Czech Republic 

 

Базирани извън ЕС (всички обработващи лични данни, базирани извън ЕС, са 

сключили с нас Стандартните договорни клаузи, одобрени от ЕС,   гарантиращи 

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 Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 

0015, USA  

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA 

Техните права за достъп са строго ограничени само до необходимите технически и 

административни услуги, и услуги за оказване на помощ. 

Сигурност на обработването 

Ние и нашите обработващи сме установили технологични, физически, 

административни и процедурни гаранции, всички в съответствие с приетите в 

индустрията стандарти за защита и гарантиране на поверителността, цялостността и 

достъпността на всички обработвани лични данни; предотвратяване на неразрешено 

използване на или неоторизиран достъп до личните данни или предотвратяване 

нарушения на лични данни (инцидент със сигурността) в съответствие с политиките 

на Делойт ЦЕ и Законодателството за защита на данните. Делойт ЦЕ е притежава 

сертификат ISO 27001 – широко признат глобален стандарт за сигурност на 

информацията. 

Вашите права 

Имате право да: 

 искате достъп до вашите лични данни (искате копие от личните данни, които 

ние обработваме), 

  искате актуализиране и коригиране вашите лични данни (право на коригиране), 

 искате изтриване на вашите лични данни (където е възможно), или  

 искате ограничаване обработката на вашите данни. 

Можете да се противопоставите на обработването (в някои случаи, както е 

определено от ОЗРД), както и да упражните правото си на преносимост на данните 

(да получите копие от личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран и 

пригоден за машинно четене формат и да поискате да предадем тези данни на друг 

получател на данни). 

 Можете да упражните всички права, описани тук, чрез изпращане на имейл до: 

CEprivacy@deloittece.com или писмено известие до: Deloitte CE Data Protection 

Leader, Deloitte Central Europe Service Centre, Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - 

Vinohrady, Czech Republic. 

Можете също да използвате данните за контакт по-горе по всякакви въпроси, 

свързани с обработката на вашите лични данни, включително гаранции за сигурност 

при предаване на данни извън ЕС. 

Имате право също да подадете жалба до местния надзорен орган в страната на 

вашето пребиваване в случай че смятате, че личните ви данни се обработват в 

нарушение на ОРЗД. 
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Декларация за Поверителност 
на Делойт Централна Европа 

при Предоставяне на Услуги 
 

Дружества от Делойт Централна Европа, предоставящи услуги като администратори 

на данни 

 

Приложима към следните услуги: Одит, Данъчни услуги, Глобални услуги за 

работодатели, Правни услуги, Риск, Корпоративни финанси, Консултантски 

услуги. 

Какви лични данни обработваме 

Като администратор ние обработваме личните данни, които вие ни предоставяте, 

включително личните данни на членовете на семейството ви и лица на издръжка, 

ако е необходимо според естеството на услугата, или данни, които получаваме от 

вашия работодател или договорен партньор, съветник или трета страна, при условие 

че тези данни са събрани законно.  

В зависимост от типа на услугите тези лични данни могат да включват: 

 вашето име, фамилия и пол, дата на раждане, данни от лична карта или 

паспорт, данъчен идентификационен номер, социално осигурителен и здравно 

осигурителен номер, 

 вашата професия (длъжност) и общи данни за контакт (служебен или домашен 

адрес, личен или служебен имейл адрес и телефонен номер, удостоверения за 

обучение),  

 други данни, необходими за предоставяне на определен вид услуга на вашия 

контрагент или работодател (семейно положение, брой деца, информация за 

членовете на вашето семейство, техните имена, фамилии, дати на раждане, 

според случая),  

 финансови данни (включително данни за банкови сметки, кредитна история, 

доходи от полагане на труд и доходи/печалби от лични инвестиции), 

 данни, свързани с отношенията ви с нашия клиент (закупени стоки или услуги). 

Цели на обработване на данни ("Цели") 

Предоставяне на услуги лично на вас или на нашите клиенти (в качеството им на 

ваш работодател или ваш договорен партньор) съгласно договореното в съответния 

договор 

 

Средства за обработване 

За някои видове услуги се използват специални средства за обработване на лични 

данни 

Правни основания за обработване на данни 



 

 

 изпълнение на договор, по който вие сте страна, или ако не сте страна по 

договор, тогава 

 нашият законен интерес при предоставянето на услуги, въз основа на договор с 

вашия работодател или договорен партньор, или 

 спазването на правните задължения на Делойт при предоставянето на услугите 

на вас или на вашия работодател/ договорен партньор (т.е. приложимите закони 

(ако има такива), регламентиращи предоставяните услуги, изрично предвиждат 

при ползването на услугата ние да обработваме личните ви данни като 

администратор на лични данни). 

Предоставянето и обработването на личните ви данни (включително 

използването на някои средства за обрабоване на данни, както е посочено 

тук-по-горе) е необходимо за постигането на Целите. 

Съхранение на вашите лични данни 

Вашите лични данни се съхраняват от нас за период от 10 години след 

предоставянето на услугите на вас или на нашите клиенти, или както се изисква от 

приложимите закони или подзаконови актове, или за защита на законния интерес на 

Делойт. 

Споделяне и предаване на вашите лични данни 

Вашите лични данни могат да бъдат разкрити/предадени на и обработвани за Целите 

от следните получатели: 

Получатели 

Дружества от групата Делойт, изброени тук. Ако е приложимо, личните ви данни 

ще бъдат обработвани само до степента, разрешена за Целите и в съответствие със 

Законодателството за защита на данните. Всеки един от получателите е отговорен за 

осигуряване на подходяща защита на вашите данни, предоставяне на информация за 

обработването на данни и получаване на допълнителни съгласия, ако е необходимо. 

В случай че вашите данни се предават през границите на страната (включително и 

на територии извън Европейския съюз), тогава предаването може да се осъществи 

само при условие че са изпълнени изискванията за такова предаване, определени от 

Законодателството за защита на данните.  

Обработващи 

Нашите подизпълнители (одобрени от клиента в Договора или по друг начин) и 

нашите одобрени  доставчици на административни и IT услуги: 

Базирани в ЕС 

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., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 – 

Vinohrady, Czech Republic,  

Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 – Vinohrady, 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 

Sabris CZ s.r.o., Pekařská 621, 155 00 Prague 5, Czech RepublicSI- Consulting sp. 

z o.o. - ul. A. Słonimskiego 1A ZITA, wejście B, 50-304 Wrocław, Poland 



 

 

Одит: Deloitte Group Support Centre BV, a private limited liability company 

established in The Netherlands, Gustav Mahlerlaan, 2970 Amsterdam, The 

Netherlands 

 

За да осигурим подходяща административна, техническа и оперативна подкрепа, ние 

можем също да сключим договор с местни доставчици на услуги (в страните, в които 

работим), които ще обработват личните ви данни като обработващи лични данни. 

Тези местни доставчици са наши доверени партньори, предоставящи предимно 

архивни, куриерски, преводачески, IT или репрографски услуги. Всички подобни 

местни доставчици на услуги преди началото на предоставянето на услугите 

сключват споразумения за обработване на данни в съответствие с изискването на 

Законодателството за защита на данните. Можете да получите пълен списък на 

местните обработващи лични данни директно по ваше искане, отправено до нас. 

Базирани извън ЕС 

Тъй като обработването на лични данни може да включва предаване на лични данни 

извън Европейския съюз (ЕС), всички лица по-долу са сключили одобрените от ЕС 

Стандартни договорни клаузи с дружеството Делойт, предоставящо услугите, и са се 

задължили да гарантират адекватно ниво на защита на Личните данни според 

изискванията на Законодателството за защита на данните. 

Данъчни услуги/Глобални услуги за работодатели:  

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 (the owner 

and administrator of GA Organizer) 

Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 

0015, USA  

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA 

Техните права за достъп са строго ограничени до осъществяване на необходимите 

технически, административни и услуги за оказване на помощ. 

Средства за обработване 

За някои типове услуги се използват специални средства за обработване на лични 

данни – можете да намерите повече информация за обработването на вашите лични 

данни чрез връзките по-долу. 

Глобални услуги за работодатели: 

GA Organizer Tool 

Одит: 

Deloitte Connect 

Deloitte iCount  

Deloitte iConfirm 

 

Сигурност на обработването 

Делойт и неговите Обработващи данните установяват технологични, физически, 

административни и процедурни гаранции в съответствие с приети в индустрията 

стандарти за защита и гарантиране на поверителност, цялостност и достъпност на 

всички обработвани лични данни; предотвратяване на неразрешено използване на 

или неоторизиран достъп до личните данни или предотвратяване на нарушение на 

личните данни 

https://app3.gadeloitte.com/IASTCPortal/dko/main.aspx#LOGIN
https://deloitteconnect.deloitte.com/
https://inventory.deloitte.com/
https://iconfirmema.deloitte.com/Login
https://iconfirmema.deloitte.com/Login


 

 

Вашите права  

Моля, вижте Декларация за поверителност на Делойт Централна Европа  

  



 

 

Декларация за Поверителност 
на Делойт Централна Европа 

при Предоставяне на Услуги 
Дружества от Делойт Централна Европа, предоставящи услуги като обработващи 

данните 

 

Приложими за следните услуги: Обработване на заплати, Имиграционни услуги, 

Форензик (с изключение на консултантски), определени услуги в областта на ИТ 

консултирането. 

Какви лични данни обработваме 

Като обработващи ние обработваме личните данни, които ни предоставяте, 

включително личните данни на членове на семейството и лица на издръжка, ако е 

необходимо поради естеството на предоставената услуга, или данните, които 

получаваме от вашия работодател или договорен партньор, съветник, трета страна, 

които сте направили публично достъпни или са публично достъпни по друг начин 

(пр. онлайн медия). 

Тези лични данни могат да включват: 

 вашето име, фамилия и пол, дата на раждане, данни от лична карта или 

паспорт, данъчен идентификационен номер, социално осигурителен и здравно 

осигурителен номер, 

 вашата професия (длъжност) и общи данни за контакт (служебен или домашен 

адрес, личен или служебен имейл адрес и телефонен номер, удостоверения за 

обучение),  

 други данни, необходими за предоставяне на определен вид услуга на вашия 

контрагент или работодател (семейно положение, брой деца, информация за 

членовете на вашето семейство, техните имена, фамилии, дати на раждане, 

според случая),  

 финансови данни (включително данни за банкови сметки, доходи от полагане на 

труд и доходи/печалби от лични инвестиции), 

 данни, свързани с професионалната ви дейност, представяне и оценяване. 

Цели на обработването на данни 

Предоставяне на услугите на вас лично или на нашите клиенти (вашият работодател 

или договорен партньор), определени в съответния договор, въз основа на 

инструкция на администратора (вас, вашия работодател или договорен партньор) 

Обработването на лични данни се извършва въз основа на инструкциите на нашите 

клиенти – администратори на лични данни, които също са отговорни да ви 

предоставят информация за обработването на вашите лични данни, включително 

информация как да упражните вашите права  - моля свържете се с вашия 

работодател/ договорен партньор директно, за да: 

 поискате достъп до вашите лични данни (и копие от личните данни, които се 

обработват), 



 

 

 поискате актуализиране и коригиране на личните ви данни (право на 

коригиране), 

 поискате изтриване на вашите лични данни (където е възможно), или 

 поискате ограничаване на обработването. 

 


