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ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

от „АРКСИ“ ООД 

във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 

Съвета от 27 април 2016г. и на Закона за защита на личните данни 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

„АРКСИ“ ООД е администратор на лични данни по смисъла на чл.4, т.4 от Регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година. Компанията 

извършва обработване чрез автоматични, хартиени и други средства на лични данни, които 

представляват информация за идентифициране на физическите лица. 

Предоставяме на Вашето внимание задължителна информация, относима към 

обработването на личните Ви данни, съгласно изискванията на чл.14 от Регламент (ЕС) 

2016/679. 

1. Идентификационните данни на „АРКСИ“ ООД като администратор на лични данни 

са: 

- Наименование: „АРКСИ“ ООД; 

- Единен идентификационен код: 831253415; 

- Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Околчица“, блок 3, вх. А, ет. 6, ап 15 

- Координати за връзка: Управител на „АРКСИ“ ООД, тел. +359 888 323 716; 

- Адрес на електронна поща: arcsi_ood@abv.bg; 

- Интернет страница: www.arcsi.bg . 

2. Цели на обработването на лични данни и правно основание: 
Обработването на лични данни се извършва със следните цели: Сключване и 

изпълнение на трудови договори /граждански договори, изпълнение на законови задължения, 

съгласно осигурителното законодателство, начисляване и плащане на данъци и други 

легитимни цели на администратора, когато това е приложимо. 

3. Правно основание за обработване на лични данни: Личните данни се обработват на 

основания, установени в следните закони: Кодекс на труда, Закон за задълженията и 

договорите, Кодекс за социално осигуряване, Закона за кадастъра и имотния регистър, в други 

специални закони, които са относими при изрично регулирани с тях обстоятелства, и в 

съответните поднормативни актове. 

4. Категории лични данни, които „АРКСИ“ ООД обработва: Обработват се лични 

данни, които идентифицират физическите лица: 

- имена, ЕГН, адрес, месторождение, данни съгласно документ за самоличност, 

телефон, имейл адрес, банкова сметка; 

- данни за семейна идентичност: семейно положение, данни за членове на семейството 

и родствени връзки, когато това е приложимо; 

- данни за трудова дейност: професионална биография; 
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- Медицински данни: здравословно състояние и заболявания, когато това е приложимо 

в отношенията между работодател и служител / работник; 

- Данни за съдимост: когато такива се изискват по закон или са поставени като изрично 

изискване на работодателя за заемане на определени длъжности или за сключване на 

граждански договори с оглед на предмета на договора. 

Администраторът „АРКСИ“ ООД не обработва специални категории данни по смисъла 

на чл.9 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

5. Категории получатели на обработваните лични данни: Органи на държавната 

администрация, в частност: Националната агенция за приходите, Националния осигурителен 

институт, Агенцията по заетостта, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, 

Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Комисия за финансов надзор - за 

данни на свързани лица, други органи, когато е приложимо за регулиране на трудовите и 

осигурителни правоотношения и на гражданскоправните отношения. Медицински данни се 

предоставят на службата по трудова медицина и на ТЕЛК в изпълнение на законово изискване. 

Данни за свързани с дружеството лица се предоставят на регистрирания одитор за изпълнение 

на вменени му със закон задължения. На органите на Министерството на вътрешните работи, 

на съдебната власт и на частни съдебни изпълнители лични данни се предоставят по 

специалния ред и в рамките, установени в закона. Лични данни на лицата, наети по трудови 

договори, се предоставят на банки за целите на изплащане на трудово възнаграждение. 

6. Срок за съхранение на личните данни: Срокът за съхранение на обработваните лични 

данни за целите на трудовите и осигурителни правоотношения се определя от правата и 

задълженията на „АРКСИ“ ООД като работодател и осигурител, установени в специалните 

приложими закони. Документите, съдържащи лични данни, които са свързани със сключване, 

изпълнение и прекратяване на трудовите договори, се съхраняват за определения със закона 

срок за съхранение на документите за изплащане на трудово възнаграждение. 

Личните данни, относими към сключване, изпълнение и прекратяване на граждански 

договори, се съхраняват за срок до 5 (пет) години след прекратяване действието на договорите, 

а когато съществува спор по договора - до приключване на спора чрез доброволно уреждане 

или с влязло в сила съдебно решение. Личните данни на физическите лица, които са страна по 

договори за прехвърляне на право на собственост върху недвижими имоти, се съхраняват за 

срок до 15 (петнадесет) години от деня на сключване на договора. 

7. Права на лицата, чиито данни се обработват: Всяко лице, което е предоставило лични 

данни за обработване на „АРКСИ“ ООД, има право на достъп, коригиране или изтриване, или 

ограничаване обработването на лични данни, както и право да направи възражение срещу 

обработването, когато това не противоречи на целите, за които същото се извършва и е 

допустимо от закона. Всяко лице, чиито данни се обработват от „АРКСИ“ ООД, има право на 

преносимост на данните по смисъла на чл.20 от Регламент (ЕС) 2016/679, когато съществува 

техническа възможност за машинно четене на данните. 

8. Право на жалба до надзорен орган: Всяко лице, чиито данни се обработват от 

„АРКСИ“ ООД, има право да подаде жалба срещу обработването на неговите лични данни 

пред надзорния орган за територията на Република България, който е: 

Комисия за защита на личните данни 

адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg. 

9. Изискване за предоставяне на личните данни: Предоставянето на лични данни за 

обработването им от „АРКСИ“ ООД от субектите на данни се изисква задължително от 

законите на Република България и в частност - от вътрешни правила на дружеството за 

mailto:arcsi_ood@abv.bg
mailto:kzld@cpdp.bg
http://www.cpdp.bg/


„АРКСИ“ - ООД 

Офис: гр.София, ул. ”Болярин Илица” №3, ет.1, офис 2                                     

тел. 0888-323-716 , e-mail arcsi_ood@abv.bg ,www.arcsi.bg  

 

3 

 

сключване на трудови и граждански договори и предоставяне главно на данните на АГКК и 

други държавни очреждения. Отказът на субектите на лични данни да ги предоставят за 

обработване на „АРКСИ“ ООД ограничава и препятства възможността за сключване на трудов 

договор или за неговото изпълнение и изменение пред АГКК и други държавни учреждения, за 

сключване на граждански договори, както и за изпълнение на административни задължения на 

дружеството във връзка със сключените договори. Основаното на отказ да се предоставят 

лични данни неизпълнение на административни задължения от страна на „АРКСИ“ ООД може 

да има за последица налагане на санкции от органите на държавната власт. 

10. Допълнителна информация: 

Личните данни се обработват и съхраняват на хартиен носител и на електронен носител. 

Личните данни, които се обработват от „АРКСИ“ ООД, ще се използват единствено за 

изпълнение на законовите и договорни задължения, за опазване на личната сигурност на 

лицата, които са ги предоставили. Личните данни ще се използват само в защита на легитимни 

интереси на дружеството и няма да се ползват за цели, които не са посочени в това изявление. 

„АРКСИ“ ООД не продава, не заменя, не дава под наем и не отстъпва на трети лица 

обработваните лични данни. Дружеството с голямо внимание се грижи личната информация, 

която му е предоставена, да бъде максимално защитена от загубване, промяна, неоторизирано 

публикуване или каквато и да е била форма на злоупотреба. 

Вашето доверие е важно за нас. Затова ще отговорим на всички Ваши запитвания, 

свързани с обработването на личните Ви данни. Ако имате въпроси относно защита на данните 

или ако желаете да получите по-пълна информация по определен въпрос, можете да се 

свържете по всяко време с нашия екип. 

От „АРКСИ“ ООД 

Управител: Ангел Прокопиев 
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