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№ Категории субекти 
на данни

Категории лични 
данни

Чувствителн
и ли са ЛД?

Бизнес 
процес

Източник на 
ЛД

Цел на 
обработван

ето
Правно 

основание
Ако е съгласие - 
как е получено

Предостав
яне на ЛД 

на:
Достъп на субекта до 

информацият
Място на съхранение на 

данните
Дър
жава

Период на 
съхранение

Ниво 
на 

крипти
ране

Споделено с 
трети страни 

извън ЕС
Комент

ари

I. Категории лични данни, за които Администратора е и обработващ:

1
Назначени по трудов 
договор или сключен 

ГД

Име, презиме, 
фамилия, ЕГН, 

адрес, номер и дата 
на лична карта, 
телефон,имейл, 

място на раждане, 
снимков материал

не
наемане 

на 
персонал

,

личните 
данни са 

предоствени 
от субекта

сключване(п
ромяна) на 
трудов или 
граждански 

договор

договор не е приложимо НАП, НОИ, 

при поискване в офис 
на администратора, с 
ПИК на НАП и НОИ 

или КЕП през 
сайтовете им

при администратора - на 
хартия в заключен шкаф, 
електронно в софтуер за 

ТРЗ, онлайн - чрез 
сайтовете на НАП и НОИ

Бълг
ария

съгласно 
разпоредбите 

на 
българското 

законодателст
во

https не -

2 Клиенти ФЛ

Име, презиме, 
фамилия, ЕГН, 

адрес, номер и дата 
на лична карта, 
телефон, имейл

не

купуване 
на услуга 

от 
админист

ратора

личните 
данни са 

предоствени 
от субекта 

търговска 
дейност и 
дейност по 
обслужване 
на клиенти

договор, 
търговско 

споразумен
ие

не е приложимо

НАП, НОИ, 
имейл 

платформ
а, хостинг 
компания

при поискване в офис 
на администратора, с 
ПИК на НАП и НОИ 

или КЕП през 
сайтовете им

договори, фактури - на 
хартия в офиса на 
администратора, 

електронно - в 
счетоводен софтуер, 

онлайн - чрез сайтовете 
на НАП и НОИ

Бълг
ария

съгласно 
разпоредбите 

на 
българското 

законодателст
во

https не -

3 Потенциални 
клиенти ФЛ

Име, фамилия, 
имейл, телефон, IP 

адрес
не

регистра
ция в 

интернет 
сайт

личните 
данни са 

предоствени 
от субекта 

изпращане 
на 

допълнител
на 

информация
, 

получаване 
на обратна 
връзка по 

определени 
въпроси

съгласие

чрез изрично 
заявяване при 

регистрацията и 
потвърждаване 

на 
регистрацията 

по имейл

имейл 
платформ
а, хостинг 
компания

чрез получени 
електронни писма с 

линк за проверка и на 
данните и отписване

онлайн  - хостинг 
компания

Бълг
ария

до искане за 
унищожаване https не -

2. Категории лични данни, за които администратора е само обработващ:

1
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1

Назначени по трудов 
договор или сключен 
граждански договор 

с клиенти на 
администратора

Име, презиме, 
фамилия, ЕГН, 

адрес, номер и дата 
на лична карта, 
телефон,имейл, 

място на раждане, 
снимков материал

не
обслужва

не на 
клиенти

работодател/ 
възложител, 

който е клиент 
на 

администрато
ра

изпълнение 
на законови 
изисквания  
и договорни 
отношения с 

клиенти

договор с 
възложител

я
не е приложимо НАП и 

НОИ

при поискване в офис 
на администратора, с 
ПИК на НАП и НОИ 

или КЕП през 
сайтовете им

при администратора - на 
хартия в заключен шкаф, 
електронно в софтуер за 

ТРЗ, онлайн - чрез 
сайтовете на НАП и НОИ

Бълг
ария

съгласно 
договора с 

възложителя
https не -

2
Клиенти ФЛ, на 

клиенти на 
администратора

Име, презиме, 
фамилия, ЕГН, 

адрес, номер и дата 
на лична карта, 
телефон, имейл

не
обслужва

не на 
клиенти

клиент

търговска 
дейност и 
дейност по 
обслужване 
на клиенти

договор, 
търговско 

споразумен
ие

не е приложимо НАП
при поискване в офис 
на администратора, с 
ПИК на НАП или КЕП 

през сайта им

договори, фактури - на 
хартия в офиса на 
администратора, 

електронно - в 
счетоводен софтуер, 

онлайн - чрез сайта на 
НАП 

Бълг
ария

съгласно 
разпоредбите 

на 
българското 

законодателст
во

https не -
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