ПОЛИТИКИ НА „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ,
ПРЕДОСТАВЯНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Трейс Груп Холд АД зачита неприкосновеността на личния живот на служителите,
контрагентите и акционерите си и се стреми да гарантира в максимална степен защитата
на личните им данни. Нашата фирмена култура е формирана на основата на отговорност и
доверие. Съобразеното с правните норми поведение и лоялната конкуренция са
неразделна част от нашите делови дейности и важна предпоставка за трайното
гарантиране на нашия фирмен успех.
Принципите, които съблюдаваме при събирането, обработването и съхранението на лични
данни са законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, съотносимост на
обработката с целите, точност и актуалност, свеждане на данните до минимум,
ограничение на съхранението, отчетност, цялостност и поверителност, съгласие на лицата
за обработка на данните.
Политиките за поверителност са приложими за Вашите лични данни, ако сте физическо
лице или представител на юридическо лице. Същите ще Ви разяснят каква лична
информация обработваме, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект
на личните данни.
За целите на настоящите Политики и в съответствие с определеното в чл. 4 от Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ
регламент относно защитата на данните):
1)„лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице
или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“);
физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде
идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име,
идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по
един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната,
психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на
това физическо лице;
2)„обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с
лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като
събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или
промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване,
разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или
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комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
3)„ограничаване на обработването“ означава маркиране на съхранявани лични данни с
цел ограничаване на обработването им в бъдеще;
4)„профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни,
изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични
аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране
на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това
физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания,
интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;
5)„администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция
или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за
обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се
определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или
специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на
Съюза или в правото на държава членка;
6)„съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно,
информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством
изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните
с него лични данни да бъдат обработени;
КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Трейс Груп Холд АД е публично търговско дружество, регистрирано е в Търговския
регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123682269, което събира, обработва и
съхранява Вашите лични данни при условията на тези политики. Основният предмет на
дейност на дружеството включва придобиване, управление, оценка и продажба на участия
в български и чуждестранни дружества, както и проектиране, изграждане, реконструкция
на пътища, пътни съоръжения и пътна инфраструктура.
Трейс Груп Холд АД е администратор на лични данни по смисъла на действащото
законодателство. Нашите данни за контакти са както следва:
Република България, град София
Жилищна група Южен парк, ул. „Никола Образописов“ № 12
тел.: +359 2 806 67 00
факс: +359 2 806 67 11
e-mail: tracegroup@tracebg.com
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КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО ИМ
1. Категориите личните данни, които събираме, обработваме и съхраняваме
включват:
1.1. Лични данни, предоставяни от Вас, необходими за изпълнение на
договорни задължения:
 Физическата идентичност– име, ЕГН, адрес, телефон, е-mail, и др.;
 Икономическата идентичност – участие и/или притежание на дялове, ценни книжа
в дружества, наличие на публични задължения, данни, необходими за
идентифициране за целите на данъчното законодателство юрисдикция, на която
лицето е местно лице за данъчни цели, номер на банкова сметка и др.;
 Социална идентичност – образование, професионален опит, гражданство;
 Семейна идентичност, семейно положение, родствени връзки и др.;
1.2. Данни, генерирани от Трейс Груп Холд АД, необходими за изпълнение на
договорни задължения
 информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка
друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително
електронна поща, писма, информация за заявките от и към Вас за отстраняване на
проблеми, оплаквания и друга обратна връзка;
 видеозапис при посещение на офис на Трейс Груп Холд АД, изготвен с оборудване
за видеонаблюдение с цел контрол за спазване на трудовата дисциплина и
правилата за вътрешния ред в съответната сграда
 брой, притежавани от вас акции и размер на дължимия ви дивидент

2. Целите за които събираме, обработваме и съхраняваме лични данни са:
2.1. Лични данни обработвани в изпълнение на наши нормативни задължения,
като например:






За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни
органи или в изпълнение на данъчно-осигурителни задължения;
За издаване на фактури и други счетоводни и/или отчетни документи, изискуеми по
закон;
За предоставяне на информация към Комисията за финансов надзор, Българска
фондова борса и Централен депозитар АД.
За предоставяне на информация на компетентни държавни органи.
За изпълнение на законови изисквания при поддържане на регистри във връзка с
публичния статут на дружеството.
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2.2. Лични данни обработвани за защита на нашите легитимни (законни)
интереси, като например:


Изготвяне на предложения за сключване на договори и свързаните с тях документи,
като пълномощни, обезпечения и други;



Подготовка, анализ и съхранение на статистическа информация за вътрешно фирмени
цели, свързани с финансови анализи и отчети;



Лични данни обработвани за целите на подбор на персонал – по-детайлна
информация в тази връзка можете да откриете в Приложение А към настоящите
Политики;



Лични данни обработвани с цел участие в обществени поръчки - по-детайлна
информация в тази връзка можете да откриете в Приложение Б към настоящите
Политики.



Лични данни обработвани с цел законосъобразно реализиране правата на
акционерите – по-детайлна информация в тази връзка можете да откриете в
Приложение В към настоящите Политики.



Лични данни обработвани при посещение на нашита интернет страница – по-детайлна
информация в тази връзка можете да откриете в Приложение Г към настоящите
политики.

3. Трети лица, които получават достъп до Вашите лични данни:










Лица, които по поддържат софтуер, използван за обработване на личните Ви
данни;
Охранителни дружества, притежаващи лиценз за осъществяване за охранителна
дейност;
Лица, осъществяващи консултантска дейност в различни сфери, с които Трейс Груп
Холд АД се намира в договорни отношения;
Възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки;
Банки, обработващи плащания от и към Вас;
Куриерски фирми, извършващи доставка на документи/кореспонденция до Вас;
Държавни органи, получаващи Вашите лични данни по силата на нормативен акт
или имащи право да изискват от Трейс Груп Холд АД предоставяне на информация
за Вас.
Акционери, в случай че сте предложени за член на управителен или контролен
орган на дружеството. За целта се изисква Вашето лично и изрично съгласие.
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КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ
ДАННИ
1. Да възразите пред Трейс Груп Холд АД по всяко време срещу обработването на
Вашите лични данни при наличие на законово основание за това.
2. Да оттеглите своето съгласие за обработка на Вашите лични данни, ако
обработката им се осъществява въз основа на Вашето изрично съгласие, т.е. въз основа на
„съгласие на субекта на данните“.
3. Да получите безплатен достъп до отнасящите се до Вас лични данни, включително
да поискате от нас:
 потвърждение за това, дали отнасящи се до Вас данни се обработват, информация за
целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите
получатели, на които данните се разкриват;
 съобщение до Вас в разбираема форма, съдържащо личните Ви данни, които се
обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни,
отнасящи се до него, поне в случаите на автоматизирани решения.
4. Да изискате Вашите лични данни да бъдат коригирани, когато те са неточни или
следва да бъдат поправени или допълнени, включително при настъпила промяна в обема
лични данни, необходими за съответните цели.
5. Да изискате Вашите лични данни да бъдат заличени (право „да бъдеш забравен“),
когато:
 Личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или
обработвани по друг начин;
 Оттеглите съгласието си, върху което се основава обработката им и липсва друго
основание за обработване;
 Възразите срещу обработката на личните Ви данни и липсва друго законно
основание за това, което да е преимуществено;
 Личните данни са обработвани незаконосъобразно;
 Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване а правно задължение;
6. Да изискате от нас да ограничим обработката на личните Ви данни, когато:
 Оспорвате точността на личните данни, като ограничаването на обработката се
осъществява за срок, който позволява на Трейс Груп Холд АД да извършим проверка на
тази точност;
 Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а
само да се ограничи използването им;
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7. Да възразите срещу процеса на обработка на личните Ви данни, когато:
 Обработката се извършва за изпълнението на задача от обществен интерес или при
упражняването на официални правомощия, които са предоставени на нас;
 Обработването се извършва за целите на нашите легитимни интереси или на трета
страна;
8. Да оспорите автоматична обработка на личните Ви данни. Основание за
упражняване на това Ваше право е правото Ви да не бъдете обект на решение
основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране,
което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин го засяга в значителна
степен.
9. Право на преносимост на данните, което Ви дава възможност да получите личните
данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широкоизползван и
пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг
администратор.
10.
Право на жалба, която можете да адресирате до нас или до Комисия за защита
на личните данни. Когато адресирате, своята жалба до Комисия за защита на личните
данни, следва да я насочите на следния адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”
№ 2 или на e-mail: kzld@cpdp.bg . Допълнителна информация можете да получите на
интернет страницата на Комисията - www.cpdp.bg или на следните телефони за връзка с
Комисията +359 2 91 53 518.
Вашето право на достъп и правата Вашите лични данни да бъдат заличени, коригирани
или блокирани можете да упражните, като подадете писмено заявление до Трейс Груп
Холд АД по удобен за Вас начин (по поща, чрез куриер, по електронен път с електронен
подпис, лично или чрез пълномощник, упълномощен с нотариално заверено пълномощно).
Заявлението следва да има съдържанието, определено в чл. 30 от ЗЗЛД, а именно да
включва: име, адрес и други данни за идентифицирането Ви; описание на Вашето искане.
предпочитана от Вас форма за предоставяне на информацията; подпис, дата на подаване
на заявлението и адрес за кореспонденция.
ЗА КАКЪВ СРОК СЕ СЪХРАНЯВАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Вашите лични данни се съхраняват за срок в съответствие с нормативните изисквания на
действащото българско законодателство. В случаите, в които няма законово
регламентиран срок, периодът на съхранение се определя в съответствие с цели, за които
се обработват личните данни.
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Личните
данни,
обработвани
с
цел
издаване
и
отчитане
на
финансови/счетоводни документи за осъществяване на данъчно-осигурителен
контрол се съхраняват 2 (две) години след изтичане на давностния срок за погасяване на
публични задължения.
Лични данни, обработвани с цел подбор на персонал се съхраняват за срок от 3
(три) месeца след приключване на процедурата по подбор.
Лични данни, обработвани с цел изпълнение на задължения, произтичащи от
съществуващо трудово правоотношение се съхраняват за срок не по-малко от 50
(петдесет) години от датата на прекратяване на трудовото правоотношение.
Лични данни, обработвани с цел участие в обществени поръчки по смисъла на
Закона за обществените поръчки се съхраняват за срок от 1 година след приключване на
обществената поръчка с подписване на договор за възлагане със съответния Възложител,
ако Трейс Груп Холд АД не е избрано за изпълнител. Ако Трейс Груп Холд АД е избрано за
изпълнител и сключи договор за възлагане с Възложителя по конкретната обществена
поръчка, срокът за съхранение на личните Ви данни е 5 /пет/ години, считано от
окончателното изпълнение на съответния договор, но не по-малко от периода, предвиден
от Възложителя.
Видеозапис – до 60 (шестдесет) дни от изтичане на месеца, в който е създаден записът.
СИГУРНОСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДАННИ
Трейс Груп Холд АД поддържа технически и организационни мерки за сигурност, които
предпазват предоставените ни от Вас лични данни от случайни или умишлени
манипулации, загубване, увреждане или достъп на неоторизирани лица.
Ние непрекъснато подобряваме нашите мерки за сигурност, следвайки технологичните
новости.
В случай на нарушаване сигурността на Вашите лични данни, ние без излишно забавяне и
когато това е осъществимо – не по-късно от 72 часа след като сме узнали за нарушените
уведомяваме компетентния надзорен орган.
Настоящите политики са приети с Решение № 1 на Управителния съвет от
21.05.2018 год. по Протокол от същата дата. Тези политики подлежат на
актуализация и промяна по реда на тяхното приемане. Всяка промяна ще бъде
отразена на интернет страницата на дружеството: www.tracebg.com, като не
предвиждаме да бъдете изрично уведомени за промяната, а препоръчваме да
се осведомявате лично и периодично.
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Приложение А
Политика за обработка на лични данни с цел подбор на персонал
За целите на подбор на персонал, Вашите лични данни, съдържащи се в автобиографията
Ви, включващи данни за контакт, образование, професионално минало и допълнителна
информация, предоставена по Ваша преценка, ще бъдат обработвани за целите на подбор
на персонал, на основание чл. 6, ал. 1 буква б), предложение второ от Общия регламент
(ЕС) 2016/679 за защита на личните данни.
Предоставянето на личните данни е доброволно, като е необходимо условие за участие в
подбора на персонал. За горните цели ние изискваме Вашето изрично съгласие, дадено
под формата на Деларация-Съгласие по наш образец или в друга форма, които Вие
прецените за подходяща за Вас и съответстваща на нормативните изисквания.

Личните Ви данни ще бъдат обработвани от Трейс Груп Холд АД. Във връзка с указаните
цели, личните Ви данни могат да бъдат предоставяни на дружества от групата на Трейс в
България или в други страни членки на ЕС или Европейското икономическо пространство
както и на партньори на Трейс, участващи в процеса по подбор на персонал.
В случай на отказ на кандидатурата Ви, личните Ви данни ще бъдат заличени в срок от 3
(три) месеца след приключване на процедурата по подбор. В този период е възможно да
Ви потърсим за други сходни свободни позиции.
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Приложение Б
Политика за обработка на лични данни с цел участие в обществени поръчки
За целите на участие в обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки,
Вашите
лични
данни,
включващи
имена,
ЕГН,
данни
за
контакт,
образование, професионално минало и допълнителна информация, предоставена по Ваша
преценка, ще бъдат обработвани за целите на участие на Трейс Груп Холд АД в
обществени поръчки, на основание чл. 6, ал. 1 буква б) и буква в), предложение второ от
Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Участието на Трейс Груп
Холд АД в обществените поръчки може да предвижда включването Ви в офертата към
конкретния възложител, като партньор в обединение, подизпълнител или трето лице по
смисъла на Закона за обществените поръчки.
Предоставянето на личните данни е доброволно и е необходимо условие за попълване на
Единния европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП). ЕЕДОП представлява
лична декларация за финансовото състояние, способностите и годността участие в
обществени поръчки. В ЕЕДОП се съдържат декларации и относно обстоятелствата по чл.
54 и чл. 55 от Закона за обществените поръчки, които обстоятелства преди сключване на
договор за обществена поръчка Вие ще трябва да удостоверите чрез представяне пред
възложителя на документите по чл. 58, ал. 1 от ЗОП, а именно: Свидетелство за съдимост,
удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на
възложителя и по ваше местожителство, удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда“, удостоверение от Агенция по вписванията, ако е
приложимо.
Личните Ви данни ще бъдат обработвани от Трейс Груп Холд АД. Във връзка с указаните
цели, личните Ви данни ще бъдат предоставени на възложители по смисъла на Закона за
обществените поръчки.
За горните цели ние изискваме Вашето изрично съгласие, дадено под формата на
Декларация-Съгласие по наш образец или в друга форма, които Вие прецените за
подходяща за Вас и съответстваща на нормативните изисквания.
Личните Ви данни ще бъдат заличени от Трейс Груп Холд АД в срок от 3 (три) месeца след
приключване на процедурата по избор на изпълнител, в случай че договорът за
обществена поръчка не бъде възложен на Трейс Груп Холд АД или в след прекратяване на
договора за обществена поръчка, в случай че Трейс Груп Холд АД е избрано за
изпълнител.
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Приложение В

Политика за обработка на лични данни на акционери
При изпълнение на задълженията си като публично акционерно дружество и емитент на
ценни книжа в „Трейс Груп Холд“ АД се обработват и съхраняват лични данни на
акционери, служители с достъп до вътрешна информация и свързани с тях лица,
служители на ръководна длъжност и свързани с тях лица.
Личните данни, съдържащи се в акционерната книга, водена от Централен депозитар АД,
се използват за следните цели:
-

при провеждане на общо събрание;
при разпределение на дивидент;
при увеличение на капитала;
при подготовка на годишните и междинни финансови отчети на дружеството на
основание Наредба №2 на КФН.

Данните, които се обработват във връзка с разпределение и изплащане на дивидент се
предоставят на Централен депозитар АД и финансовата институция /банка/ ,чрез която се
изплаща дивидента.
Данните, съдържащи се в годишните и междинните финансови отчети на дружеството се
оповестяват по реда на 100т и 100ф от ЗППЦК към Комисия за финансов надзор,
Българска фондова борса и обществеността. Същата информация се публикува и на
уебсайта на дружеството за срок от 5 години.
Личните Ви данни ще бъдат обработвани от Трейс Груп Холд АД във връзка с указаните
цели и ще бъдат предоставяни на съответните места съобразно законовите изисквания.
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