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Декларация за защита на личните данни 
 

Настоящата информация описва как стопанската организация, която обработва Вашите лични данни 

(„Ние“), извършва това обработване в качеството си на единствен администратор. За по-лесната Ви 

ориентация сме разделили тази информация на основни части според категориите субекти на данни. 

Затова, за да се информирате относно начина на обработване на Вашите лични данни, моля да 

прочетете отнасящия се до Вас раздел (раздели). 

 

До потребителите на тази платформа се отнася по-специално глава 1.7. 

 

Актуално към: 3.12.2018 г. 
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1 Чии данни обработваме и как ги обработваме? 

1.1 Членове, техните служители и представители на техните ръководни 

органи 

Във връзка с обслужването и администрирането, както и с представителството на интересите и 

информирането на нашите членове ние обработваме някои Ваши лични данни в качеството Ви на 

член (включително бивш) или на служител или представител на ръководен орган (по-специално 

управител, управителен съвет или надзорен съвет) на някой от нашите членове. 

 

В този раздел 1.1 се описва как обработваме Вашите лични данни. Освен това в раздели 2 и 3 по-

долу можете да се информирате относно трансграничното предаване на данни и Вашите права във 

връзка с тяхното обработване. 

 

1.1.1 Категории обработвани данни и цели на обработването на данни 

Ние обработваме Вашите посочени в Анекс 1 данни („Вашите данни“) за следните цели: 

 

 водене на списък на членовете и за статистически цели; 

 представителство на интересите на нашите членове по смисъла на Закона за стопанските 

камари 1998 („ЗСК“); 

 участие в получаването и събирането на статистически данни; 

 консултиране, информиране и подпомагане на нашите членове по правни и 

(външно)икономически въпроси; 

 съдействие на институции и членове чрез предоставяне на данни (по-специално данни за 

периоди на членство, издаване на свидетелства за завършени обучения и т.н.); 

 организиране на информационни и образователни мероприятия (включително изготвяне на 

покани, водене на присъствени списъци и протоколи); 

 предоставяне на информация чрез нашите бюлетини и публикации; 

 реклама и връзки с обществеността; 

 включване в база данни на бизнес партньори; 

 предоставяне на услуги и продукти, посочени на нашата уебстраница, доколкото поддържаме 

такава; 

 други дейности във връзка с администрирането на членовете и представителството на 

техните интереси по смисъла на ЗСК и произтичащи от него нормативни актове; 

 изпълнение на задачи във връзка с определянето и събирането но вноски и такси по ЗСК; 

 провеждане на избори в стопанските камари; 

 изпълнение на други законови задължения, произтичащи по-специално от ЗСК. 

 

Доколкото Ваши лични данни се обработват от Австрийската стопанска камара или от стопанската 

камара на дадена провинция, те се обработват допълнително и за следните цели: 

 

 съставяне на доклади, експертизи и предложения предвид уреждане на искания от наши 

членове до институции и законодателни органи; 

 стимулиране на икономиката, по-специално чрез курсове и специализирани обучения, както 

и техническо и специализирано насърчаване на икономиката чрез подходящи организации, 
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по-специално чрез институти за икономическо развитие (по смисъла на чл. 19, ал. 1, т. 4 от 

ЗСК); 

 изпращане на представители в други публични органи и учреждения; 

 изпращане на членове в учредени по реда на закона съвети, органи и съюзи; 

 управление на субсидии и поощрения. 

 

Доколкото Ваши лични данни се обработват от специализирана организация, те се обработват 

допълнително и за следните цели: 

 

 подпомагане на нашите членове при решаването на икономически, социални и хуманитарни 

проблеми, засилване на сплотеността в бранша и на неговия имидж; 

 осигуряване на равни възможности за нашите членове сред конкурентите им, по-специално 

недопускане на неразрешени търговски практики; 

 стимулиране на кооперирането и съвместните дейности, по-специално създаването на 

търговски и икономически кооперации, както и разработването на ориентирани към пазара и 

тенденциите браншови концепции; 

 провеждане на преговори и сключване на колективни договори; 

 стимулиране на публичното и частното образование в интерес на нашите членове, 

стимулиране на общото и специализираното обучение на нашите членове и на техните 

служители, стимулиране на професионалното образование. 

 

Начините за събиране на тези данни в рамките на Вашето членство или предлагането на услуги на 

наши членове са или Вие лично да ни ги предоставите (по-специално по имейл или чрез друго 

средство за комуникация), или ние да ги събираме, например в хода на консултации, при 

провеждането на мероприятия и т.н. Освен това ние получаваме данни, свързани със стопанската 

дейност, от публични регистри и източници. 

 

Принципно, когато Ви молим за Ваши данни, предоставянето им е доброволно. Все пак, в случай че 

не ни предоставите Ваши данни, различни процеси по администрирането на нашите членове, 

представителството на техните интереси, управлението на информация и мероприятия, както и 

свързаната с това вътрешна и външна комуникация могат да се затруднят или дори да станат 

невъзможни. Ще Ви бъде обърнато специално внимание, когато в определени случаи законът 

изисква от Вас предоставяне на данни. 

1.1.2 Правно основание за обработването на данни 

Ние обработваме Вашите данни на следното основание: 

 

 наши законови задължения, произтичащи по-специално от ЗСК, които сме длъжни да 

спазваме съгласно член 6, параграф 1, буква в) от Общия регламент относно защитата на 

данните („ОРЗД“); 

 наш по-висш легитимен интерес съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, който се 

състои в осигуряването на ефективност при администрирането на членове и управлението на 

информация и мероприятия, както и при протичането на свързаната с това вътрешна и 

външна комуникация; 

 в определени случаи: дадено от Вас съгласие за обработване на Ваши лични данни (член 6, 

параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД). 
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1.1.3 Предаване на Вашите лични данни 

Доколкото посочените по-горе цели го изискват, ние предаваме Ваши данни на следните 

получатели: 

 

 стопански организации; 

 членове на стопански камари; 

 съдилища и административни органи; 

 организации на публичното право за изпълнението на техните задачи (напр. 

социалноосигурителни институции, организации за представителство на интереси, общини); 

 лица, упражняващи професии по оказване на юридически и сродни услуги (напр. адвокати, 

нотариуси, данъчни консултанти); 

 финансови и кредитни институции с цел извършване на платежни операции; 

 застъпници при провеждането на избори в дадена стопанска камара; 

 съюзи и обединения за защита на икономически интереси и ред (напр. Сдружение срещу 

нелоялната конкуренция); 

 бюра по труда с цел управление на поощрения; 

 всички, които имат интерес от данните на членове, като предаването им става само с Ваше 

съгласие, освен ако не става въпрос за вече правомерно публикувани данни или за данни от 

полза за стимулирането на икономиката; 

 учредени по реда на закона съвети, органи и съюзи, в които се изпращат наши членове; 

договорни партньори, привлечени за предоставянето на услуги; 

 WKO Inhouse GmbH; 

 външни доставчици на ИТ услуги. 

1.1.4 Срок на съхранение 

Принципно Вашите данни се съхраняват от нас само докато са налице предвидените в закона 

задължения за съхранение или съхранението е нужно за изпълнението на нормативноустановените 

ни задачи, както и по-дълго, доколкото все още не са изтекли срокове по гаранции, обезпечения или 

давностни срокове. 

 

1.2 Функционери и служители на стопански организации 

За да сме в състояние да изпълняваме задачите си по администрирането на функционери и по 

представителството на техните интереси, ние обработваме някои от Вашите лични данни в 

качеството Ви на ръководител или служител на стопанска организация. Ако сте в трудово 

правоотношение с нас, за Вас е приложима допълнителна декларация за защита на личните данни. 

 

В този раздел 1.2 се описва как обработваме Вашите лични данни. Освен това в раздели 2 и 3 по-

долу можете да се информирате относно трансграничното предаване на данни и Вашите права във 

връзка с тяхното обработване. 

1.2.1 Категории обработвани данни и цели на обработването на данни 

Ние обработваме Вашите посочени в Анекс 2 данни („Вашите данни“) за следните цели: 

 

 администриране на функционери; 
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 презентиране на функционери и служители в интернет, както и в излизащия извън рамките 

на съответната камара интранет; 

 осъществяване на представителство на интереси, обслужване и консултиране на наши 

членове и други задачи по смисъла на Закона за стопанските камари 1998 („ЗСК“); 

 прихващане на разходи и специални обезщетения и възстановяване на разноски по смисъла 

на чл. 50, ал. 3 и 4 от ЗСК; 

 провеждане на избори в стопанските камари; 

 организиране и провеждане на заседания, включително изготвяне на покани, протоколи от 

заседания и присъствени списъци; 

 комуникация с Вас; 

 управление на мероприятия и 

 изпращане на бюлетини и публикации. 

 

Доколкото Ваши лични данни се обработват от Австрийската стопанска камара или от стопанската 

камара на дадена провинция, те се обработват допълнително и за следните цели: 

 

 приемане на бюджетни разчети и сметки на специализираните организации, както и тяхното 

осчетоводяване. 

 

Доколкото Ваши лични данни се обработват от специализирана организация, те се обработват 

допълнително и за следните цели: 

 

 провеждане на преговори и сключване на колективни договори. 

 

Начините за събиране на Вашите данни в рамките на дейността Ви като функционер или служител на 

стопанска организация са или Вие лично да ни ги предоставите (по-специално чрез комуникация по 

имейл или чрез други съвременни технически средства за комуникация), или ние да ги събираме, 

например в хода на заседания или при провеждането на мероприятия. Освен това ние получаваме 

данни, свързани със стопанската дейност, от публични регистри и източници. 

 

Принципно, когато Ви молим за Ваши данни, предоставянето им от Вас е доброволно. Все пак, в 

случай че не получим от Вас данни, различни процеси по администрирането на функционери, 

представителството на техните интереси, управлението на информация и мероприятия, както и 

свързаната с това вътрешна и външна комуникация могат да се затруднят или дори да станат 

невъзможни. Ще Ви бъде обърнато специално внимание, когато в определени случаи законът 

изисква от Вас предоставяне на данни. 

1.2.2 Правно основание за обработването на данни 

Ние обработваме Вашите данни на следното основание: 

 

 наши законови задължения, произтичащи по-специално от ЗСК, които сме длъжни да 

спазваме съгласно член 6, параграф 1, буква в) от Общия регламент относно защитата на 

данните („ОРЗД“), както и 

 наш по-висш легитимен интерес съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, който се 

състои в осигуряването на ефективност при администрирането на функционери, 

управлението на информация и мероприятия, както и при протичането на свързаната с това 

вътрешна и външна комуникация; 
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 в определени случаи: дадено от Вас съгласие за обработване на Ваши данни (член 6, 

параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД). 

1.2.3 Предаване на Вашите лични данни 

Доколкото посочените по-горе цели го изискват, ние предаваме Ваши данни на следните 

получатели: 

 

 стопански организации; 

 членове на стопански камари; 

 съдилища и административни органи; 

 организации на публичното право за изпълнението на техните задачи (напр. 

социалноосигурителни институции, организации за представителство на интереси, общини); 

 лица, упражняващи професии по оказване на юридически и сродни услуги (напр. адвокати, 

нотариуси, данъчни консултанти); 

 финансови и кредитни институции с цел извършване на платежни операции; 

 застъпници при провеждането на избори в дадена стопанска камара; 

 съюзи и обединения за защита на икономически интереси и ред (напр. Сдружение срещу 

нелоялната конкуренция); 

 всички, които имат интерес от данните на функционери (включително членове); предаването 

им става само с Ваше съгласие, освен ако не става въпрос за вече правомерно публикувани 

данни или за данни от полза за стимулирането на икономиката; 

 договорни партньори, привлечени за предоставянето на услуги; 

 WKO Inhouse GmbH и 

 външни доставчици на ИТ услуги. 

1.2.4 Срок на съхранение 

Принципно Вашите данни се съхраняват от нас само докато са налице предвидените в закона 

задължения за съхранение или съхранението е нужно за изпълнението на нормативноустановените 

ни задачи, както и по-дълго, доколкото все още не са изтекли срокове по гаранции, обезпечения или 

давностни срокове. 

 

1.3 Стажанти и лица, които полагат изпити за клас или квалификация 

Ако сте включен в професионално обучение (като „стажант“) или желаете да положите изпит за клас 

или квалификация в изпитващия орган към съответната стопанска камара, някои от Вашите лични 

данни ще бъдат обработвани от нас по описания тук начин. Изпитващите органи са конституирани 

към стопанската камара на съответната провинция. 

 

В този раздел 1.3 Ви информираме за начина на обработване на Вашите данни. Освен това в раздели 

2 и 3 по-долу можете да се информирате относно трансграничното предаване на данни и Вашите 

права във връзка с тяхното обработване. 

1.3.1 Категории обработвани данни и цели на обработването на данни 

Ние обработваме Вашите посочени в Анекс 3 данни („Вашите данни“) за следните цели: 
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 реализиране на задачите на стопанската камара на съответната провинция като изпитващ 

орган, по-специално по чл. 19 от Закона за професионалното обучение, както и като 

изпитващ орган съгласно чл. 350 и следващите от Правилника за упражняване на стопанска 

дейност 1994 и съобразно Закона за професионалното обучение; 

 проверка на осигуряващите стаж предприятия по същество и по отношение на пригодността 

на персонала; 

 проверка и протоколиране на договорите за стаж; 

 консултиране на стажантите и осигуряващите стаж предприятия; 

 провеждане на изпитите след приключването на стажа и стимулиране на осигуряващите 

стаж предприятия; 

 провеждане на изпити за клас и квалификация; 

 организиране и провеждане на подготвителни курсове. 

 

Вашите данни или ни се предоставят директно от Вас (по специално по имейл или чрез други 

средства за комуникация), или се събират от нас самите, например в хода на консултации или при 

провеждането на изпити или подготвителни курсове. 

 

Принципно, когато Ви молим за Ваши данни, предоставянето им от Вас е доброволно. Все пак, в 

случай че не получим от Вас данни, няма да можете или ще можете само до известна степен да 

ползвате нашите услуги като изпитващ орган. Ще Ви бъде обърнато специално внимание, когато в 

определени случаи законът изисква от Вас предоставяне на данни. 

1.3.2 Правно основание за обработването на данни 

Ние обработваме Вашите данни на следното основание: 

 

 наши законови задължения, произтичащи по-специално от Закона за професионалното 

обучение и Правилника за упражняване на стопанска дейност, които сме длъжни да 

спазваме съгласно член 6, параграф 1, буква в) от Общия регламент относно защитата на 

данните („ОРЗД“); 

 наш по-висш легитимен интерес съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, който се 

състои в ефективното упражняване на нашите задачи като изпитващ орган; и 

 в определени случаи: дадено от Вас съгласие за обработване на Ваши данни (член 6, 

параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД). 

1.3.3 Предаване на Вашите лични данни 

Доколкото посочените по-горе цели го изискват, ние предаваме Ваши данни на следните 

получатели: 

 

 стопански организации; 

 членове на стопански камари; 

 административни органи ( напр. данъчна служба, бюра по труда и т.н.) 

 организации на публичното право за изпълнението на техните задачи (напр. 

социалноосигурителни институции, организации за представителство на интереси и т.н.); 

 адвокати и данъчни консултанти; 

 финансови и кредитни институции с цел извършване на платежни операции; 

 съюзи и обединения за защита на икономически интереси и ред (напр. Сдружение срещу 

нелоялната конкуренция); 
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 гражданския регистър в рамките на неговите правомощия съгласно Закона за електронното 

правителство; 

 спонсори; 

 съдилища; 

 кооперационни партньори (напр. консултантски организации); 

 Австрийската статистическа служба; 

 професионални училища и техните настоятелства; 

 WKO Inhouse GmbH и 

 външни доставчици на (ИТ) услуги. 

1.3.4 Срок на съхранение 

Вашите данни се съхраняват от нас само докато това е нужно за изпълнението на нашите законови 

задължения, по-специално по Закона за професионалното обучение и Правилника за упражняване 

на стопанска дейност 1994, или до изтичането на релевантни срокове по гаранции, обезпечения, 

давностни срокове или други законоустановени срокове за съхранение или по каквито и да било 

правни спорове, при които данните са необходими като доказателства. 

 

1.4 Yчредители, заинтересовани лица и журналисти 

Ако се намирате във фаза на учредяване („учредител“) или извън учредяването и ръководенето на 

предприятие имате интерес към нашата организация или към предлаганите от нас информация и 

услуги, или участвате в предлаганите от нас мероприятия или курсове („заинтересовано лице“), 

някои от Вашите лични данни ще бъдат обработвани от нас по описания тук начин. Някои от Вашите 

лични данни ще бъдат обработвани от нас и в случай че работите като журналист. 

 

В този раздел 1.4 Ви информираме за начина на обработване на Вашите данни. Освен това в раздели 

2 и 3 по-долу можете да се информирате относно трансграничното предаване на данни и Вашите 

права във връзка с тяхното обработване. 

1.4.1 Категории обработвани данни и цели на обработването на данни 

Ние обработваме Вашите посочени в Анекс 4 данни („Вашите данни“) за следните цели: 

 

 информация и консултиране по всички въпроси, свързани с учредяването на предприятие; 

 информация по теми от търговската политика и нашите дейности; 

 организация и провеждане на информационни и образователни мероприятия (включително 

изпращане на покани, фотографиране по време на мероприятия, водене на присъствени 

списъци и протоколи, както и администриране на курсове); 

 предоставяне на информация чрез нашите бюлетини и публикации; 

 управление на субсидии и поощрения; 

 други дейности във връзка с администрирането на учредители и заинтересовани лица, както 

и с управлението на мероприятия от наша страна; 

 организация и провеждане на пресконференции и поддържане на контакти с пресата; 

 връзки с обществеността 

 – доколкото ползвате наши помещения – с цел опазване на собствеността и за 

предотвратяване и разкриване на противозаконно поведение. 
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Вашите данни или ни се предоставят директно от Вас (по специално по имейл или чрез други 

средства за комуникация), или се събират от нас самите, например в хода на консултации или при 

провеждането на мероприятия. 

 

Принципно, когато Ви молим за Ваши данни, предоставянето им от Вас е доброволно. Все пак, в 

случай че не ни предоставите Ваши данни, различни процеси по администрирането на учредители, 

представителството на техните интереси, както и свързаната с това вътрешна и външна комуникация 

могат да се затруднят или дори да станат невъзможни. Ще Ви бъде обърнато специално внимание, 

когато в определени случаи законът изисква от Вас предоставяне на данни. 

1.4.2 Правно основание за обработването на данни 

Ние обработваме Вашите данни на следното основание: 

 

 наши законови задължения, произтичащи по-специално от Закона за стопанските камари 

1998 („ЗСК“), които сме длъжни да спазваме съгласно член 6, параграф 1, буква в) от Общия 

регламент относно защитата на данните („ОРЗД“); 

 наш по-висш легитимен интерес съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, който се 

състои в осигуряването на ефективност при администрирането на учредители, 

организирането на мероприятия и вътрешната и външната комуникация, включително 

връзките с обществеността; 

 в определени случаи: дадено от Вас съгласие за обработване на Ваши данни (член 6, 

параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД). 

1.4.3 Предаване на Вашите лични данни 

Доколкото посочените по-горе цели го изискват, ние предаваме Ваши данни на следните 

получатели: 

 

 стопански организации; 

 членове на стопански камари и учредители; 

 други заинтересовани лица (включително изследователски, научни и кооперативни съюзи); 

 съдилища и административни органи; 

 организации на публичното право за изпълнението на техните задачи; 

 лица, упражняващи професии по оказване на юридически и сродни услуги (напр. адвокати, 

нотариуси, данъчни консултанти); 

 финансови и кредитни институции; 

 договорни партньори, привлечени за предоставянето на услуги; 

 всички, които имат интерес от данните на учредители, като предаването им става само с 

Ваше съгласие, освен ако не става въпрос за вече правомерно публикувани данни или за 

данни от полза за стимулирането на икономиката; 

 бюра по труда с цел управление на поощрения; 

 кооперационни партньори при организирането на мероприятия и обучения; 

 WKO Inhouse GmbH и 

 външни доставчици на ИТ услуги. 



Декларация за защита на личните данни  страница 10 от 24 

1.4.4 Срок на съхранение 

Вашите данни се съхраняват от нас само в рамките на отношението по предоставяне на информация 

и обслужване или по-дълго, доколкото това е нужно за изпълнението на наши законови задължения, 

по-специално по ЗСК, или до изтичането на релевантни срокове по гаранции, обезпечения, 

давностни срокове или други законоустановени срокове за съхранение или по каквито и да било 

правни спорове, при които данните са необходими като доказателства. 

 

1.5 Доставчици и получатели на услуги, техните служители и 

представители на техните ръководни органи 

В рамките на нашата дейност си сътрудничим с предприятия и лица, които ни предоставят най-

различни услуги (включително обслужване и доставки на стоки или спонсориране; „доставчици на 

услуги“). В рамките на нашата дейност обаче ние самите от своя страна също се явяваме доставчици 

на услуги и следователно предоставяме такива на физически или юридически лица („получатели на 

услуги“). Настоящата информация се отнася до Вас като доставчик или получател на услуги и като 

негов служител или представител на негов ръководен орган. 

 

В този раздел 1.5 Ви информираме за начина на обработване на Вашите данни. Освен това в раздели 

2 и 3 по-долу можете да се информирате относно трансграничното предаване на данни и Вашите 

права във връзка с тяхното обработване. 

1.5.1 Категории обработвани данни и цели на обработването на данни 

Ние обработваме Вашите посочени в Анекс 5 данни („Вашите данни“) за следните цели: 

 

 изпълнение на нашите задължения по смисъла на Закона за стопанските камари 1998 

(„ЗСК“), по-специално в рамките на представителството на интересите и консултирането на 

нашите членове; 

 организация и провеждане на информационни и образователни мероприятия; 

 предоставяне на информация чрез нашите бюлетини и публикации; 

 други дейности във връзка с администрирането на членове, учредители и заинтересовани 

лица, както и с управлението на мероприятия от наша страна и връзките ни с 

обществеността; 

 предоставяне на работни материали и инфраструктура за осигуряването на ефективни 

вътрешни работни процеси. 

 

Вашите данни или ни се предоставят директно от Вас (по специално по имейл или чрез други 

средства за комуникация), или се събират от нас самите, например в хода на реализирането на 

мероприятия или на предоставяни Ви услуги. 

 

Принципно, когато Ви молим за Ваши данни, предоставянето им от Вас е доброволно. Все пак, в 

случай че не ни предоставите Ваши данни, предоставянето на услуги в някои случаи може да се 

затрудни или дори да стане невъзможно. Ще Ви бъде обърнато специално внимание, когато в 

определени случаи законът изисква от Вас предоставяне на данни. 
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1.5.2 Правно основание за обработването на данни 

Ние обработваме Вашите лични данни на следното основание: 

 

 наши законови задължения, произтичащи по-специално от Закона за стопанските камари 

1998 („ЗСК“), които сме длъжни да спазваме съгласно член 6, параграф 1, буква в) от Общия 

регламент относно защитата на данните („ОРЗД“); 

 наш по-висш легитимен интерес съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, който се 

състои в ефективното изпълнение на нашите дейности по администриране, консултиране и 

обслужване; 

 в определени случаи: дадено от Вас съгласие за обработване на Ваши данни (член 6, 

параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД). 

1.5.3 Предаване на Вашите лични данни 

Доколкото посочените по-горе цели го изискват, ние предаваме Ваши лични данни на следните 

получатели: 

 

 финансови и кредитни институции; 

 договорни партньори, привлечени за предоставянето на услуги; 

 банки с цел извършване на платежни операции; 

 законни представители по търговски казуси; 

 данъчни консултанти при одиторски проверки; 

 съдилища и институции; 

 фирми за събиране на вземания (в чужбина само доколкото дългът се събира там); 

 цесионери, предприятия за факторингови сделки; застрахователи, агенции за кредитна 

информация, сдруженията за защита на кредиторите в ролята им на представители на 

кредитори; 

 договорни партньори, които участват, съответно следва да участват в доставката или 

услугата; 

 застрахователи по повод сключването на застрахователен договор за услугата или при 

настъпването на застрахователното събитие (напр. при застраховка за отговорност към трети 

лица); 

 Австрийската статистическа служба за изготвянето на предвидени в закона (официални) 

статистики; 

 WKO Inhouse GmbH и 

 външни доставчици на ИТ услуги. 

1.5.4 Срок на съхранение 

Вашите данни се съхраняват от нас само докато това е нужно за изпълнението на нашите законови 

задължения, по-специално по ЗСК, или до изтичането на релевантни срокове по гаранции, 

обезпечения, давностни срокове или други законоустановени срокове за съхранение или по каквито 

и да било правни спорове, при които данните са необходими като доказателства. 
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1.6 Политически лидери и представители на интереси 

В рамките на изпълнението на нашите задачи съобразно Закона за стопанските камари 1998 („ЗСК“), 

по-специално по отношение на осъществяваните от нас представителство на интереси и 

организиране на мероприятия, ние обработваме Ваши лични данни в качеството Ви на политически 

лидери, служители на министерства, правителства на провинции или други органи, или като 

представители на интереси на работодатели (напр. функционери на стопански камари или 

синдикалисти), потребители или предприятия. 

 

В този раздел 1.6 Ви информираме за начина на обработване на Вашите данни. Освен това в раздели 

2 и 3 по-долу можете да се информирате относно трансграничното предаване на данни и Вашите 

права във връзка с тяхното обработване. 

1.6.1 Категории обработвани данни и цели на обработването на данни 

Ние обработваме Вашите посочени в Анекс 6 данни („Вашите данни“) за следните цели: 

 

 изпълнение на нашите задачи по смисъла на ЗСК, по-специално предвид представляването 

на интересите на нашите членове и, доколкото Вашите лични данни се обработват от 

специализирана организация, провеждането на преговори и сключването на колективни 

договори. 

 отправянето на покани за мероприятия и провеждането им; 

 изпращане на нашия бюлетин, както и на сведения и публикации. 

 

Вашите данни или ни се предоставят директно от Вас (по специално по имейл или чрез други 

средства за комуникация), или се събират от нас самите, например в хода на дейности във връзка с 

провеждането на мероприятия. 

 

Принципно, когато Ви молим за Ваши данни, предоставянето им от Вас е доброволно. Все пак, в 

случай че не ни предоставите Ваши данни, различни процеси, като напр. изпращането на бюлетини, 

може да се затруднят или дори да станат невъзможни. Ще Ви бъде обърнато специално внимание, 

когато в определени случаи законът изисква от Вас предоставяне на данни. 

1.6.2 Правно основание за обработването на данни 

Ние обработваме Вашите данни на следното основание: 

 

 наши законови задължения, произтичащи по-специално от ЗСК, които сме длъжни да 

спазваме съгласно член 6, параграф 1, буква в) от Общия регламент относно защитата на 

данните; 

 наш по-висш легитимен интерес съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, който се 

състои в ефективното изпълнение на дейностите ни по предоставянето на информация; 

 в определени случаи: дадено от Вас съгласие за обработване на Ваши данни (член 6, 

параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД). 

1.6.3 Предаване на Вашите лични данни 

Доколкото посочените по-горе цели го изискват, ние предаваме Ваши данни на следните 

получатели: 
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 стопански организации; 

 други заинтересовани лица (включително изследователски, научни и кооперативни съюзи); 

 WKO Inhouse GmbH и 

 външни доставчици на ИТ услуги. 

1.6.4 Срок на съхранение 

Във всички случаи Вашите данни се съхраняват за периода на Вашата професионална дейност, 

съответно по-дълго, доколкото това е нужно за изпълнението на нашите законови задължения, по-

специално по ЗСК, или до изтичането на релевантни законоустановени срокове за съхранение или 

по каквито и да било правни спорове, при които данните са необходими като доказателства ЗСК. 

 

1.7 Потребители на нашата уебстраница 

Когато посещавате поддържана от нас уебстраница, ние обработваме някои свързани с това 

посещение Ваши лични данни. 

 

В този раздел 1.7 Ви информираме за начина на обработване на Вашите данни. Освен това в раздели 

2 и 3 по-долу можете да се информирате относно трансграничното предаване на данни и Вашите 

права във връзка с тяхното обработване. 

1.7.1 Категории обработвани данни и цели на обработването на данни 

По време на посещението Ви на тази уебстраница автоматично събираме следните Ваши лични 

данни: 

 

 дата и час на посещението на някоя от страниците на нашата уебстраница; 

 IP адрес; 

 наименование, език и версия на Вашия уеб браузър; 

 страницата (URL), на която сте били преди посещението на нашата уебстраница; 

 някои „бисквитки“ (виж раздел 1.7.5 по-долу);  

 заявка (име на заявения файл); 

 използвана операционна система; 

 разделителна способност на екрана; 

 активиране на Javascript; 

 качество на цветовете. 

 

На нашата уебстраница е вероятно да получите подкана да въведете Ваши лични данни, като напр. 

Вашето име и Вашия имейл адрес, за да можем да Ви предоставим определени услуги. 

 

Вие не сте обвързани със задължението да посочите точните данните, за които Ви молим на нашата 

уебстраница. Но ако не го направите, няма да имате възможност да използвате всички функции на 

уебстраницата. 

 

Ние обработваме Вашите данни за следните цели: 

 

 за да Ви предоставим тази уебстраница и за да работим за нейното подобряване и развитие; 
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 за да изготвяме статистики за използването й; 

 за да разпознаваме, предотвратяваме и разследваме атаки на нашата уебстраница; 

1.7.2 Правно основание за обработването на данни 

Ние обработваме Вашите лични данни на следното основание: 

 

 наши законови задължения, произтичащи по-специално от Закона за стопанските камари 

1998 („ЗСК“), които сме длъжни да спазваме съгласно член 6, параграф 1, буква в) от Общия 

регламент относно защитата на данните („ОРЗД“), както и 

 наш по-висш легитимен интерес съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, който се 

състои в това да направим нашата уебстраница по-леснодостъпна и да я предпазим от атаки. 

1.7.3 Предаване на Вашите лични данни 

Доколкото посочените по-горе цели го изискват, ние предаваме Ваши лични данни на следните 

получатели: 

 

 WKO Inhouse GmbH; 

 външни доставчици на ИТ услуги. 

1.7.4 Срок на съхранение 

Принципно съхраняваме Вашите данни в продължение на три месеца. По-продължителното им 

съхранение е възможно само доколкото е необходимо за разследването на установени атаки на 

нашата страница, а след това – само до изтичането на релевантни давностни срокове, 

законоустановени срокове за съхранение или по каквито и да било правни спорове, при които 

данните са необходими като доказателства. Освен това съхраняваме и данните, които събираме за 

предоставянето на потребителския Ви профил, докато такъв съществува, и за управлението на 

потребителите на WKO. 

1.7.5 „Бисквитки“ 

На нашата уебстраница се използват така наречените „бисквитки“. „Бисквитката“ е малък файл, 

който може да бъде съхранен на Вашия компютър, когато посещавате дадена уебстраница. 

Принципно „бисквитките“ се използват за предоставянето на допълнителни функции на 

потребителите на дадена страница. Те например могат да се използват, за да улеснят навигацията 

Ви на уебстраницата, за да Ви позволят да продължите използването на страницата оттам, откъдето 

сте я напуснали и/или за да запазите своите предпочитания и настройки при повторно посещение на 

страницата. „Бисквитките“ не могат да достигнат до други данни на компютъра Ви, както и да ги 

четат или променят. 

 

Повечето от „бисквитките“ на нашата уебстраница са така наречените сесийни „бисквитки“. Те 

автоматично се изтриват, щом напуснете нашата уебстраница. За разлика от тях постоянните 

„бисквитки“ остават на Вашия компютър, докато не ги изтриете от браузър си. Ние използваме 

такива постоянни „бисквитки“, за да Ви разпознаем при следващото Ви посещение на нашата 

уебстраница. 
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Ако искате да имате контрол върху „бисквитките“, можете така да настроите браузъра си, че да Ви 

известява, когато дадена уебстраница иска да съхранява „бисквитки“. Можете също да блокирате 

или изтриете „бисквитките“, ако вече са били съхранени на компютъра Ви. Ако искате да научите как 

точно да извършите тези стъпки, моля да използвате функцията „Помощ“ във Вашия браузър. За 

възможно най-удобното използване понякога допълнително си служим с така наречения Инструмент 

за управление на „бисквитките“, с който можете още по-лесно да управлявате „бисквитките“. Моля 

да имате предвид, че блокирането или изтриването на „бисквитки“ може да ограничи Вашите онлайн 

възможности и да възпрепятства пълноценното ползване на тази уебстраница. 

 

На тази уебстраница са присъединени услуги за социални мрежи с помощта на пасивни символи 

(=икони). За разлика от активните плъгини, с които може автоматично да се прехвърлят данни към 

дадена социална мрежа, чрез тези икони не се прехвърлят данни към съответната социална мрежа 

(като напр. Facebook, Twitter) относно поведението по време на сърфиране. 

 

Ако искате да използвате функцията за споделяне, се отваря прозорче с иконата на присъединената 

социална мрежа. Самото отваряне на прозорчето не поражда пренос на данни. Едва когато кликнете 

върху символите, се прехвърля информацията, която искате да споделите в своя личен профил. 

Затова, влизайки в профила си в съответната социална мрежа, Вие разрешавате там да бъдат 

събирани Ваши данни. Какви конкретни данни ще бъдат събирани, зависи от разпоредбите за 

защита на данните на съответната социална мрежа. 

 

Нашата уебстраница използва само плъгини на поддържаната от Google страница YouTube. 

Страницата се поддържа от YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, САЩ. Когато 

посещавате някоя от нашите страници с плъгин на YouTube, се установява връзка към сървърите на 

YouTube, щом стартирате възпроизвеждане на видеоклип. При това сървърът на YouTube получава 

информация кои от нашите страници сте посетили. 

 

Когато сте влезли в профила си в YouTube, Вие позволявате оттам директно да следят Вашето 

поведение по време на сърфиране. Можете да предотвратите това, като излезете от профила си в 

YouTube. Повече информация относно използването на данни на потребителите ще намерите в 

декларацията за защита на данните на YouTube на адрес: 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

 

Тази уебстраница използва продукта Google Maps на Google LLC. Чрез използването на тази 

уебстраница давате съгласието си Google LLC, техни представители, както и трети лица да 

регистрират, обработват и използват автоматично събирани данни. 

 

Условията за ползване на Google Maps ще намерите в „Условия за ползване на Google Maps” 

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. 

1.7.6 Проследяване в уебмрежата 

Някои регистрирани при посещението на тази уебстраница данни се изтеглят с цел статистически 

анализ на използването на нашия онлайн продукт и така се предават на ангажираната от нас фирма 

за статистически услуги Webtrekk GmbH. 

 

По време на посещението Ви на уебстраницата чрез вграден във всяка страница пиксел се събират 

следните данни: 

 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
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 заявка (име на заявения файл); 

 тип/версия на браузъра (напр.: Internet Explorer 11.0); 

 език на браузъра (напр.: английски); 

 използвана операционна система (напр.: Windows Vista); 

 вътрешна разделителна способност на прозореца на браузъра; 

 разделителна способност на екрана; 

 активиране на Javascript; 

 Java вкл./изкл.; 

 „бисквитки“ вкл./изкл.; 

 качество на цветовете; 

 Referrer URL (страницата, посетена преди това); 

 IP адрес – изтрива се отново веднага; 

 час на достъпа; 

 кликвания. 

 

Нашата уебстраница използва също така функции на услугата за анализи Google Analytics, която се 

предлага от Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“). Google 

Analytics използва „бисквитки“, за да ни помогне да анализираме посещенията Ви на тази 

уебстраница.  

Получената чрез такава „бисквитка“ информация за Вашето използване на тази уебстраница 

(включително Вашия IP адрес и URL адресите на посетените страници, както и атрибутите на 

уебстраницата) се предава на сървъра на Google в САЩ и там се съхранява. Ние не съхраняваме 

никакви Ваши данни, които се събират във връзка с Google Analytics. 

Нашата уебстраница използва предоставената от Google Analytics възможност за IP анонимизация. 

За целта Google скъсява/анонимизира Вашия IP адрес, още щом го получи. По наше искане Google 

може да използва тази информация, за да оцени как и колко активно сте използвали тази 

уебстраница, и за да ни предоставя други свързани с използването на уебстраницата и на интернет 

услуги. Google не свързва предоставения от Вашия браузър на Google Analytics IP адрес с други 

данни. 

Можете да спрете събирането на Ваши данни на тази уебстраница от Google Analytics чрез 

Инструмента за управление на „бисквитки“ (линк „Cookie настройки“ в края на страницата) (създава 

се Opt-Out „бисквитка”, която възпрепятства събирането на Вашите данни при следващите Ви 

посещения на тази уебстраница). 

По-подробна информация за условията за ползване на Google, както и декларацията за защита на 

данните на Google ще намерите на адрес: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, съответно 

на адрес: https://www.google.at/intl/at/policies/. 

 

 

2 Трансгранично предаване на данни 

Някои от горепосочените получатели може да се намират извън Австрия или да обработват там 

Вашите лични данни. Нивото на защита на данните в други държави не винаги съответства на това в 

Австрия. Ние обаче предаваме Вашите лични данни само към държави, за които Европейската 

комисия се е произнесла с решение, че те разполагат с адекватно ниво на защита на данните, или 

ние предприемаме мерки, за да гарантираме, че всички получатели предоставят адекватно ниво на 

защита на данните. За целта ние например сключваме стандартни договорни клаузи (2010/87/ЕС 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.at/intl/at/policies/


Декларация за защита на личните данни  страница 17 от 24 

и/или 2004/915/ЕC). Евентуално сключените споразумения са на разположение при поискване (вж. 

точка 4 по-долу). 

 

 

3 Вашите права във връзка с личните Ви данни 

Съобразно валидното законодателство Вие по-специално имате право (при условията на 

приложимите разпоредби) (i) да проверите дали и какви Ваши данни сме съхранили и да получите 

копия на тези данни; (ii) да изискате коригиране, допълване или изтриване на Ваши лични данни, 

които се обработват неправилно или незаконосъобразно; (iii) да поискате от нас да ограничим 

обработката на Вашите лични данни; (iv) при определени условия да възразите срещу обработването 

на Вашите лични данни или да оттеглите евентуално дадено от Вас съгласие за обработването им, 

като това оттегляне на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на 

дадено съгласие преди неговото оттегляне; (v) да поискате преносимост на данните; (vi) да знаете 

самоличността на третите лица, които получават Вашите лични данни; и (vii) да подавате оплакване 

пред орган за защита на данните. 

 

 

4 Нашите данни за контакт 

В случай че имате въпроси или притеснения във връзка с обработването на Вашите лични данни, 

моля да се обърнете към нас, като използвате посочените в Приложение 7 данни за контакт. 
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Приложение 1: Обработвани лични данни на членове, техните 

служители и представители на техните ръководни органи 
 

Членове (включително бивши членове) 
 членски номер 

 данни за членството (напр. начална дата на членството, принадлежност към специализирани 

групи) 

 име 

 обръщение/пол 

 търговска фирма и наименование на предприятието 

 професия 

 гражданство 

 адреси 

 номер на телефон и факс, имейл адрес и други данни за адресиране, произтичащи от 

съвременните технически средства за комуникация 

 данни на професионалния регистър и други данни за професионалната правоспособност 

 данни на предприятието, по-специално обявените съгласно чл. 70, ал. 3 от ЗСК 

 данни за търговския регистър 

 отличия 

 публикувани данни за несъстоятелност 

 данни относно налози, такси за вписвания и специални услуги, включително основанието за 

начислението им 

 дата на раждане 

 частен адрес на търговеца (ако няма вписване в търговския регистър) 

 банкови данни 

 данни за напомнителни уведомления 

 данни относно изборите в камарите (напр. срокове, гласоподаватели, номинации, 

предложения за избор) 

 данни от комуникацията със съответния член 

 данни относно управлението на доброволни субсидии, отпуснати от структури на камарата на 

членове, съответно техни роднини (напр. доходи, мотиви за искането, данни относно 

отпуснатите средства, банкови данни) 

 данъчен номер 

 език за кореспонденция 

 данни, събирани във връзка с мероприятия, заседания и образователни продукти (напр. 

списъци на участници) 

 протоколи от преговори и заседания, както и данни във връзка с преговори по колективни 

договори 

 данни, които се обработват във връзка със заявления за финансиране 

 данни относно определянето и плащането на налози  

 ID на фирмата 

 GLN (глобален номер на локация) на публичната администрация 

 WKO номер 

 камара+членски номер 

 вътрешни ID номера за технически цели 

 

Представители на ръководни органи 
 име 
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 обръщение/пол 

 търговска фирма и наименование на предприятието 

 гражданство 

 адрес 

 номер на телефон и факс, имейл адрес и други данни за адресиране, произтичащи от 

съвременните технически средства за комуникация 

 данни на професионалния регистър и други данни за професионалната правоспособност 

 данни относно наличие на несъстоятелност на субекта на данните като търговец с цел да се 

установи, дали субектът на данните може да бъде назначаван като управител 

 дата на раждане 

 данни за функцията на управител (напр. проверка на условията за упражняването й съгласно 

членове 26 – 28 от Правилника за упражняване на стопанска дейност, одобрение съгласно чл. 

373a и следващите от същия правилник, позиция в предприятието, дата и обем на 

правомощието) 

 отличия 

 език за кореспонденция 

 данни от комуникацията с представителя на ръководния орган 

 данни, събирани във връзка с мероприятия, заседания и образователни продукти (напр. 

списъци на участници) 

 протоколи от преговори и заседания, както и данни във връзка с преговори по колективни 

договори 

 ID на фирмата 

 GLN (глобален номер на локация) на публичната администрация 

 WKO номер 

 камара+членски номер 

 вътрешни ID номера за технически цели 

 

Служители на членове 
 име 

 обръщение/пол 

 търговскo наименование на предприятието 

 длъжност и функции съгласно организационната структура на съответния член 

 номер на телефон и факс, имейл адрес и други данни за адресиране, произтичащи от 

съвременните технически средства за комуникация 

 език за кореспонденция 

 други данни от комуникацията със служителя 

 ID на фирмата 

 GLN (глобален номер на локация) на публичната администрация 

 WKO номер 

 камара+членски номер 

 вътрешни ID номера за технически цели 

 дата на раждане 

 гражданство 

 адрес по местоживеене 

 

 

Приложение 2: Обработвани лични данни на функционери и служители 

на стопански организации 
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Функционери (включително бивши) на стопански организации 
 пореден номер 

 данни за членството (напр. членски номер, начална дата на членството, принадлежност към 

специализирани групи) 

 име 

 обръщение/пол 

 търговска фирма и наименование на предприятието 

 гражданство 

 адреси 

 номер на телефон и факс, имейл адрес и други данни за адресиране, произтичащи от 

съвременните технически средства за комуникация  

 данни на професионалния регистър и други данни за професионалната правоспособност 

 данни на предприятието, по-специално обявените съгласно чл. 70, ал. 3 от ЗСК 

 данни за търговския регистър 

 отличия 

 данни относно социалното осигуряване, доколкото са релевантни за качеството функционер 

 данни относно отнемане на функцията съгласно чл. 53 от ЗСК 

 данни за налози 

 дата на раждане 

 банкови данни 

 данни за напомнителни уведомления 

 данни за избирателното право, по-специално за изключването му поради несъстоятелност 

съгласно чл. 73 от ЗСК 

 данни относно контактите с функционера 

 данни относно функцията 

 данни от кариерата (като функционер) 

 компенсиране на разходи 

 принадлежност към група избиратели 

 данъчен номер 

 език за кореспонденция 

 данни за участие в заседания и мероприятия (напр. списъци на участници) 

 данни относно проверката и приемането на бюджетни разчети и сметки на специализираните 

съюзи, както и тяхното осчетоводяване. 

 протоколи от преговори и заседания, както и данни във връзка с преговори по колективни 

договори 

 ID на фирмата 

 GLN (глобален номер на локация) на публичната администрация 

 WKO номер 

 камара+членски номер 

 вътрешни ID номера за технически цели 

 снимка 

 

Служители на стопански организации 
 име 

 обръщение/пол 

 наименование на съответната стопанска организация 
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 длъжност и функции съгласно организационната структура на съответната стопанска 

организация 

 номер на телефон и факс, имейл адрес и други данни за адресиране, произтичащи от 

съвременните технически средства за комуникация 

 език за кореспонденция 

 други данни от комуникацията със служителя 

 вътрешни ID номера за технически цели 

 снимка 

 

 

Приложение 3: Обработвани данни на стажанти и лица, които полагат 

изпити за клас или квалификация 
 

 име 

 обръщение/пол 

 адрес 

 номер на телефон и факс, имейл адрес и други данни за адресиране, произтичащи от 

съвременните технически средства за комуникация 

 данни относно социалното осигуряване (само доколкото е налице законово задължение за 

обработването им, напр. уравняване на сметки с осигурителната институция) 

 дата и място на раждане 

 гражданство 

 адрес по местоживеене 

 данни за професията (напр. стажантски номер, стопански сектор) 

 такса за общежитие (за стажанти) 

 данни относно обучението (напр. данни от договора за обучение, данни за изпити, завършени 

училища и т.н.) 

 данни за законния представител (напр. име, адрес, данни за контакт и т.н.) 

 данни за предприятието, провеждащо обучението (за стажанти) 

 незаети места (за стажанти) 

 подпомагане за студенти, ученици и образование 

 

 

Приложение 4: Обработвани данни на учредители, заинтересовани лица 

и журналисти 
 

Учредители и заинтересовани лица 
 пореден номер 

 име 

 обръщение/пол 

 заетост 

 гражданство 

 адреси 

 номер на телефон и факс, имейл адрес и други данни за адресиране, произтичащи от 

съвременните технически средства за комуникация 

 отличия 

 дата на раждане 
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 частен адрес на търговеца (ако няма вписване в търговския регистър) 

 банкови данни 

 данни за напомнителни уведомления 

 данни от комуникацията с учредителя или заинтересованото лице 

 език за кореспонденция 

 данни, които се обработват във връзка със заявления за финансиране 

 данни, събирани във връзка с мероприятия, заседания и образователни продукти (напр. 

списъци на участници и протоколи от заседания) 

 вътрешни ID номера за технически цели 

 данни относно оказваното обслужване (напр. бюлетин да/не) 

 данни от видеозаписи, доколкото съответното лице не пребивава в помещенията на WKO 

 данни за участия в курсове, ако е приложимо (напр. данни за изпити, данни относно 

обучението) 

 направени снимки в хода на мероприятия 

 

Журналисти 
 име 

 обръщение/пол 

 номер на телефон и факс, имейл адрес и други данни за адресиране, произтичащи от 

съвременните технически средства за комуникация 

 медия 

 писмена кореспонденция и други данни от комуникацията (напр. покани, 

потвърждение/отказ на участие) 

 език за кореспонденция 

 бележки във връзка с участието в мероприятия и пресконференции  

 публикувани от журналиста данни 

 вътрешни ID номера за технически цели 

 данни от видеозаписи, доколкото съответното лице не пребивава в помещенията на WKO 

 направени снимки в хода на мероприятия 

 

 

Приложение 5: Обработвани данни на доставчици и получатели на 

услуги, техните служители и представители на техните ръководни 

органи 
 

Доставчици и получатели на услуги 
 пореден номер 

 име, съответно название 

 обръщение/пол 

 принадлежност към стопанската камара 

 членски номер (при принадлежност към стопанската камара) 

 адрес 

 номер на телефон и факс и други данни за адресиране, произтичащи от съвременните 

технически средства за комуникация (напр. имейл адрес) 

 дата на раждане 

 данни за търговския регистър 

 данни за платежоспособност 
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 код за блокиране (напр. на контакти, фактури, резервации, плащания) 

 принадлежност към определена категория получател или доставчик на услуги (включително 

на месно ниво и т.н.) 

 кодове за целите на официалната статистика, като данъчен номер, интрастат номер 

 предмет на доставката или услугата  

 квалификация на доставчиците на услуги (напр. педагогически опит на водещите курсове) 

 референции/други възложители 

 данни за бонуси, комисиони и други подобни 

 лице за контакт при получателя или доставчика на услуги, посочено за получаването на 

доставката или услугата 

 участие в изпълнението на услугата на трети лица, включително данни за вида на участието 

им 

 условия на доставката и услугата  

 данни за застраховката на доставката или услугата и за финансирането й 

 данни относно данъчното задължение и определянето на данъка 

 условия за финансирането и плащането 

 банкови данни 

 номера на кредитни карти и издаващи ги дружества 

 данни относно управлението на кредита (напр. кредитен лимит, лимит на обмен) 

 данни за поведението при плащане на съответното лице 

 данни за напомнителни уведомления/жалби 

 данни относно сметки и разписки 

 специфични за услугата разходи и приходи 

 специални транзакции (напр. специфични провизии, запис на заповед, предплащане, 

банкова гаранция) 

 данни, необходими за издаването на фактура на получателя на услугата 

 езици за кореспонденция, други договорености и кодове за обмен на данни 

 други данни от комуникацията с получателя или доставчика на услуги 

 

Служители и представители на ръководни органи 
 пореден номер 

 име 

 обръщение/пол 

 свързани получатели или доставчици на услуги  

 длъжност на субекта на данните при получателя или доставчика на услуги 

 номер на телефон и факс и други данни за адресиране, произтичащи от съвременните 

технически средства за комуникация (напр. имейл адрес) 

 език за кореспонденция 

 обем на представителното пълномощие 

 обработвани от служителя/представителя на ръководен орган търговски казуси 

 други данни от комуникацията със служителя/представителя на ръководен орган 

 

 

Приложение 6: Обработвани данни на политици и представители на 

интереси  
 пореден номер 

 име 

 обръщение/пол 
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 номер на телефон и факс, имейл адрес и други данни за адресиране, произтичащи от 

съвременните технически средства за комуникация 

 упражнявана длъжност 

 политическа позиция/партия 

 организационна принадлежност 

 участие в мероприятия  

 протоколи от разговори 

 други данни от комуникацията със субекта на данни 

 информация за участие в политически решения и политически процеси  

 информация за участие при съставянето на трудовоправни норми за колективно договаряне  

 публикувани данни от самия субект на данните (напр. интервюта) 

 вътрешни ID номера за технически цели 

 

 

Приложение 7: Данни за контакт на длъжностното лице по защита на 

данните 
 

Wirtschaftskammer Österreich 

Ing. Florian Kössler 

Wiedner Hauptstraße 63 

1045 Wien 

dsb@wko.at 
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