
 

 

Политика за обработка на личните данни „Бистей Пропърти” 

ООД 

Въведение 
Екипът на “Бистей Пропърти” ООД е ангажиран със защитата на личните данни. Тази 
политика за събиране на личните данни описва защо и как събираме и използваме 

лични данни за целите на нашия бизнес. 

Сигурност  
Отнасяме се отговорно към сигурността на всички събрани данни. Прилагаме 

утвърдени правила за информационна сигурност и защита на личните данни. Редовно 
преразглеждаме ефективността на мерките, които прилагаме, за да запазим данните 
неприкосновени. 

Законово основание за обработване на лични данни  

Екипът на фирма „Бистей Пропърти” ООД обработва личните Ви данни на база 
законовите разпоредби и съгласно правилата ни за информационна сигурност и защита.  

Преди да използвате Сайта ни или да предоставите личните си данни може да 
прочетете внимателно настоящата политика за събиране на лични данни. Независимо 

дали по електронен път, на сайта или на хартия, предоставяйки ни личните си данни, 
Вие се съгласявате с горе описаните условията. 

Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата 

политика за събиране на личните данни, не е нужно да ни ги предоставяте. 

Предоставянето на личните данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването 
на предоставяни от нас услуги и използването на сайта и/или достъп до него.  

Моля имайте в предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на 

лични данни може да не е необходимо. Такъв случай е, когато „Бистей Пропърти” ООД 
разполага с друго правно основание. 

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?  

„Бистей Пропърти” ООД е юридическо лице, ЕИК 205561740, което събира, обработва 

и съхранява личните Ви данни при условията на тази Политика за поверителност. 

„Бистей Пропърти” ООД е администратор на лични данни по съгласно Закона за 
защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас, на следните 
координати: 

Адрес на управление: гр. София, 1164, ул. Йоан Екзарх 50  



 
 

e-mail: office@bestayproperty.bg 

Категории лични данни, обработвани от „Бистей Пропърти” ООД  

„Бистей Пропърти” ООД може да обработва публично достъпните лични данни и/или 
лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват 

са следните: 

Информация за лична идентификация (вкл. име, ЕГН, номер на документ за 
самоличност, местожителство, гражданство, език за комуникация и други);  

Информация за сферата на дейност (вкл. образование, учебно заведение, работно място, 

заемана позиция и други); 

Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонен и факс номера и 
други); 

Финансова информация (банкова сметка и други); Информация за представител 

(законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице; 

Данни от комуникацията между нас и Вас; Информация относно посещения на сайта ни 
и използването на сайта ни; 

Данни, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативни 
актове (т.е. регулации, разследващи органи, нотариуси, данъчни служби, съд, съдия 

изпълнител); 

Данни, получени при изпълнение на договорните задължения (вкл. име, адрес, телефон 
и/или адрес на електронната поща и други).  

„Бистей Пропърти” ООД може да обработва данни, изготвени и генерирани от „Бистей 

Пропърти” ООД в процеса на предоставяне на услуги;  

данни за използвано електронно съобщително устройство, вида на устройството, 
използваната операционна система, IP адрес, местоположение; данни, получени от 

коментари в Сайта. 

С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи 
от клиентски договори, „Бистей Пропърти” ООД има право да обработва всяка 

информация, която е налична в публични регистри. 

„Бистей Пропърти” ООД има право и задължение да провери верността на личните 
данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да потвърдите данните.  

„Бистей Пропърти” ООД обработва данните Ви за следните цели: 



 
 

Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ 
договор с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор.  

Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на информация и 

проект на договор; 

Данни получени от Вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, 
сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и 
осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти. 

Как и кога споделяме личните данни 

Можем да споделим лични данни с други само когато имаме законно право да го 
направим. Когато споделяме лични данни с други, това се случва на базата на 
договорни споразумения и механизми за сигурност, за да защитим данните и да спазим 

нашите стандарти за защита на личните данни, както и изискванията за поверителност 
и сигурност. 

Личните данни, съхранявани от „Бистей Пропърти” ООД, могат да бъдат 

прехвърлени на: 

Трети страни, които ни предоставят услуги или услуги, свързани с обработката на 
данни; 

Одитори и други професионални консултанти; 

Правоприлагащи органи, други правителствени и регулаторни агенции или други трети 

страни, както се изисква от и в съответствие с приложимото законодателство. 

Достъп до лични данни 

Имате право на достъп до личните си данни, които ние пазим като администратор. Тези 
права могат да бъдат вкарани в действие чрез достъп до информацията, която сте 

предоставили в базата данни на „Бистей Пропърти” ООД. 

Промяна на лични данни     

Ако искате да актуализирате предоставените ни лични данни, може да изпратите имейл 
на посочения в контактите имейл. 

Когато е възможно и след като бъдем уведомени, че част от обработваните от нас 

лични данни вече не са коректни, ние можем да направим промени (където е уместно) 
въз основа на актуализираната от Вас информация.  

 



 
 

Право да ограничите или да възразите срещу обработването на лични данни  

Имате право да ограничите или да възразите срещу обработването на личната Ви 
информация по всяко време, на разумни основания, освен ако обработването не се 

изисква от закона.  

В такъв случай няма да обработваме личните данни, освен ако не можем да докажем 
непреодолими законооснователни причини за обработването или за установяването, 
упражняването или защитата на правни искове. 

Оплаквания  

Ако имате нужда да подадете жалба, свързана с използването на личните Ви данни, 
моля, изпратете Вашия имейл с жалбата си на администратора на базата на 
office@bestayproperty.bg.  Имате право да подадете жалба и до Комисия за защита на 

личните данни. За допълнителна информация относно Вашите права и подаването на 
оплакване в Комисия за защита на личните данни моля, вижте официалния им сайт. 

  

 


