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УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни 
  

Namirial S.p.A. обработва данни в съответствие с разпоредбите на Европейски регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и 

относно свободното движение на такива данни (наричан по-долу „Регламента“). 

В съответствие с член 13 от гореспоменатия Регламент по-долу е представена информация относно идентификацията на администратора и обработващия лични данни при обработването 

на лични данни във връзка с договори и предоставяне на услуги. 

Администраторът на данни е NAMIRIAL S.p.A. със седалище в Senigallia (AN), пощенски код 60019, Via Caduti sul Lavoro n. 4. 
 
 

Вид на обработваните данни 

Като част от Услугата, която Namirial ще Ви предоставя, ние ще обработваме следните категории лични данни: 

- Лична информация (име, фамилия, данъчен код, пол, дата на раждане, място на раждане, националност); 

- Данни за документа за самоличност; 

- Адрес; 

- Данни за контакт (телефонен номер и имейл адрес). 
 
 
 

Цел на обработката 

Ще обработваме Вашите лични данни за следните цели: 

a) Сключване на договор и използване на услуги: правното основание за тази цел е член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД – Договор; 

b) Управление и отговор на искания за техническа помощ, включително онлайн процедури: правното основание за тази цел е член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД – Договор; 

c) Спазване на правни, национални или регулаторни задължения в ЕС: правното основание за тази цел е член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД – Правно задължение; 

d) Изпращане на информация с информационно съдържание: правното основание за тази цел е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД – Легитимен интерес на Администратора на 
данни; 

e) Статистически, бизнес и пазарни анализи, извършвани в абсолютно анонимна и обобщена форма: правното основание за тази цел е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД – 

Легитимен интерес на администратора на данни; 

f) Правна защита на правата на Namirial: правното основание за тази цел е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД – Легитимен интерес на Администратора на данни; 
 
 
 

Предоставяне на данни 

Предоставянето на данните, посочени в букви а), c) и f), е задължително, за да може да се сключи договорът или да се предоставят заявените услуги. 

Предоставянето на данните, посочени в другите точки, не е задължително: можете по всяко време да поискате от администратора на данни да прекъсне дейностите по обработване, без 

това да води до каквито и да било последствия в контекста на предоставяните Ви услуги. 
 
 

Методи за обработка и достъп до данни 

Namirial S.p.A. обработва личните данни в съответствие с принципите на Регламента по силата на легитимните си интереси, свързани с вида извършвана дейност и необходимостта от 

изпълнение на текущи договори или преддоговорни мерки, поискани от субектите на данни. 

Данните, събрани чрез подписването на стандартни договори в аналогов формат, се обработват както на хартиен носител, така и с компютърни и телематични инструменти, и могат да 

бъдат обработвани в обобщен вид за статистически заключения и проверка на стандартите за качество на услугите за поддръжка и обслужване, като в този случай се изключва 

обработката на данни за идентификация. 

Данните, събрани чрез попълване на онлайн формуляри, се обработват по електронен път и може да подлежат на автоматизирана обработка чрез информационни системи за управление. 

Данните са достъпни изключително за отговорни лица, които са подходящо обучени и информирани за своите задължения и разрешените им дейности по събраните данни, които работят 

от името на Namirial и които получават инструкции и задачи от Обработващия лични данни чрез писмо за назначаване. 

Администраторът на данни ще обработва данните за горепосочените цели, като преследва своите законни интереси, които не влизат  в разрез с интересите или правата и свободите на 
субекта на данните. 

 
 

Обхват на оповестяване и разпространение на данни 

Моля, имайте предвид, че данните, свързани с договора и дейността по предоставяне на услуги, могат да бъдат разкрити на трети страни, назначени като външни обработващи данни 

(пълният списък е на разположение от Администратора на данни), на търговски консултанти за административни и счетоводни цели, както и на правни консултанти за управление на 

евентуални спорове. 

Също така Ви уведомяваме, че при необходимост данните могат да бъдат разкрити и на полицейски или съдебни органи с цел разкриване или предотвратяване на нарушения, извършени 

от потребители на телематични услуги. 

Бихме искали да Ви информираме, че данните могат да бъдат обработвани и от трети страни, действащи като Местен регистрационен орган или Оператор на регистрационен орган, или от 

физически лица с функции за управление и архивиране на хартиени и/или цифрови носители, официално назначени от Namirial като външни обработващи/подобработващи данни. 
 
 

Запазване и изтриване на лични данни 
Namirial S.p.A. ще съхранява данните на заинтересованите страни във вид, който позволява тяхното идентифициране, за период от време, който не надхвърля постигането на целите, за 

които са били събрани данните. 

Данните, свързани със сертификати и/или цифрова идентичност, дори когато са събрани чрез системата за аудио-видео запис, се съхраняват в продължение на 20 (двадесет) години след 

изтичането на срока на валидност или отнемането на сертификата или цифровата идентичност, в съответствие с разпоредбите на Законодателен декрет 82/2005 с измененията (Кодекс за 

цифрова администрация) и постановлението на министър-председателя от 24 октомври 2014 г. с измененията. 

Данните за браузване в сайтовете, чрез които е поискан видът достъп посредством данните за свързаната Цифрова идентичност на потребителя SPID, и собствените данни на 

потребителя ще бъдат запазени за период от 2 (две) години, считано от извършването на въпросните операции. 

Данните, свързани с кутията за сертифицирана електронна поща (PEC), дори когато са събрани чрез системата за аудио-видео запис, ще се съхраняват 10 (десет) години след 

прекратяването на договора или след последната дейност по кутията за PEC, в зависимост от това кое от двете събития е по-късно. 

Данните, които са строго необходими за целите на счетоводството и финансовата отчетност, като целта, за която са били събрани, е престанала да съществува, се съхраняват за период от 

десет (10) години, както се изисква от съответните разпоредби. 

Регистрите на услугите, свързани със сертификатите и/или цифровата самоличност и/или кутията за PEC, се съхраняват за период, равен на 6 (шест) месеца, за да се гарантира 

правилното идентифициране на процесите за услуги. 

След изтичането на тези срокове Namirial S.p.A. ще изтрие данните на субектите на данни. 

Субектът на данните има право да поиска по всяко време промяна на договореностите, уредени в настоящата политика, като упражни правата си, посочени в следващия параграф. 
 
 

Правата на субекта на данни 

Субектът на данни може да упражни правата, посочени в член 15 (Право на достъп на субекта на данните), 16 (Право на коригиране), 17 (Право на изтриване), 18 (Право на ограничаване 
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на обработването), 19 (Право за уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването), 20 (Право на преносимост на данните), 21 (Право на 

възражение) и 22 (Право на отказ от автоматизирано обработване) от Регл. ЕС 2016/679. 

Моля, имайте предвид, че упражняването на правата на субекта на данни, посочени в горните членове, като например правото на изтриване или възражение, е предмет на 

ограниченията, наложени от разпоредбите, приложими към услугите по отношение на задълженията за съхранение на лични данни. 

За да упражни правата си съгласно членове от 15 до 22 от Регл. ЕС 2016/679, субектът на данните трябва да отправи писмено искане, адресирано до: 

Namirial S.p.A., Via Caduti sul Lavoro No. 4 – 60019 Senigallia (AN) 

dpo@namirial.com – dpo.namirial@sicurezzapostale.it 
 

Субектът на данни има право да подаде жалба до Органа за защита на данните. 
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