Политика за защита на личните данни (Политика за поверителност)
на уебсайта www.sopharmatrading.com/?lang=bg

Последно актуализирана на 27.04.2021 г. Отменя всички предходни версии.
Въведение
"Софарма Трейдинг" АД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Република България
под ЕИК 103267194 с адрес на управление в гр. София, п.к. 1756, р-н Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев"
№ 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А", ет. 12 (наричано за кратко по-долу "Софарма Трейдинг",
"ние", "ни", "нашето", „Администраторът“).
Ние разбираме значимостта и ценим високо грижата за Вашите лични данни и поверителност на
информацията. Затова се ангажираме да Ви осигурим безопасност и сигурност при използването на
нашите услуги.
Тази Политика за защита на личните данни („Политиката“) определя основата, на която
обработваме Вашите лични данни при сключване на договори с нас или при използване на уебсайта
www.sopharmatrading.com/?lang=bg („Уебсайтът“), съобразявайки изискванията на 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 („Общият регламент за защита на данните“ или
„GDPR ").
Моля, прочетете внимателно тази Политика. Тя предоставя важна информация за това как
обработваме лични данни и обяснява Вашите законови права. Тази Политика не цели да променя
условията на който и да било договор, сключен с нас, нито правата, които имате, или нашите
задължения, съгласно приложимите закони за защита на личните данни.
Предоставяйки Вашите лични данни или използвайки Уебсайта, Вие ни се доверявате и доброволно
приемате условията на тази Политика.

✓ Дефиниции
a) "Администратор" – 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. За избягване на съмнение, администратор на личните данни, обработвани за целите на
настоящата Политика, е "Софарма Трейдинг" АД.
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b) "Бисквитка" – малък по обем текст или данни, които се подават на устройството (компютъра,
лаптопа, таблета, телефона) за съхранение и могат да бъдат поискани обратно от подателя.
c) "Субект на данни" – физическо 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; юридическите лица няма да се считат за субекти на данни по
смисъла на тази Политика.
d) "Лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или
физическо лице, което може да бъде идентифицирано (субект на данни).
e) "ЕС" – Европейски съюз.
f) "ЕИЗ" – Европейска икономическа зона.
g) "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 комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
h) "Профилиране" – 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 лични
предпочитания, интереси, поведение, местоположение или движение на физическото лице.
Всички думи с главни букви, които са използвани, но не са дефинирани в настоящата Политика, имат
значението, с което са дефинирани в GDPR.

✓ Какви Лични данни обработваме?
1. При предоставяне на поискана от Вас информация
Когато поискате от нас информация за предоставяни от нас продукти и/или услуги, с цел да Ви
идентифицираме и да можем да отговорим на Вашето запитване, молба и др., следва да попълните
формата за контакт в нашия Уебсайт. Чрез тази форма за контакт, ние събираме и обработваме
следните Лични данни за Вас:
✓

Име, презиме

✓

Организация (в която работите, която представлявате или от името на която се свързвате с нас)
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✓

E-mail адрес

✓

Мобилен телефон

✓

Интереси – информация, която ни предоставяте за Вашите интереси при описание на Вашето
запитване

2. При кандидатстване по обява за работа на Уебсайта
Когато кандидатствате по обява за работа при нас чрез нашия Уебсайт, Вие ни предоставяте
следните Лични данни, които ние в последствие събираме и обработваме:
✓ Име, фамилия
✓ E-mail адрес
✓ Образование, квалификация, професионален опит
✓ Интереси, както и всякаква друга информация, предоставена доброволно от Вас и включена
във Вашата автобиография, мотивационно писмо и/или други документи, изпратени ни от Вас
по лично усмотрение в подкрепа на Вашата кандидатура
3. Договорни отношения
При встъпване в договорни отношения с нас, за да можем да управляваме тези отношения, ние
събираме и обработваме следните Лични данни:
✓

Име, фамилия на представляващия юридическото лице или на физическото лице (в случай че
договорът се сключва с физическо лице)

✓

Организация

✓

E-mail адрес

✓

Телефонен номер

✓

Адрес за контакт

4. При използване на Бисквитки
Чрез използване на Бисквитки на Уебсайта, ние идентифицираме:
✓ Вашия браузър
✓ Вашето устройство
Повече за Личните данни, обработвани от нас чрез Бисквитки, можете да научите в раздела
„Бисквитки“ на тази Политика.
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✓ Как събираме Лични данни?
Ако се свържете с нас директно, например чрез данните за контакт или чрез формите на запитване в
Уебсайта, и предоставите Вашите Лични данни, за да поискате информация за нашите продукти и
услуги.
Директно от Вас, когато кандидатствате за работа при нас.
В резултат на използването на Бисквитки - чрез използване на онлайн идентификатори за събиране
на информация за IP адреси, данни от Бисквитките, операционна система и тип браузър.
При предоставяне на Ваши Лични данни, когато сключвате договор с нас.
Ако трети лица (наши бизнес партньори) извършат позволено прехвърляне на Вашите Лични данни
към нас.
Ако ни предоставяте информация от името на друг Субект на данни, трябва да се уверите, че на това
лице е била предоставена тази Политика и че са спазени изискванията на приложимото
законодателство, преди да предоставите информацията.
Ако сте на възраст под 14 години, моля, не ни предоставяйте Ваши Лични данни, освен ако нямате
разрешението на родител или настойник да направите това.
Молим за Вашето съдействие да поддържаме Вашата информация актуална, като ни информирате за
всякакви промени във Вашите Лични данни.

✓ Как обработваме Личните данни?
Основните операции по обработване на Лични данни са събирането и съхранението им.
Ние събираме и пазим Вашата информация и я обработваме, доколкото е необходимо, за да Ви
предоставим услугите от нашия Уебсайт, както и да встъпим в и поддържаме договорните си
отношение с Вас.
Някои от Личните данни използваме, за да изготвим статистики, които ни помагат да оценим интереса
към нашия Уебсайт. В този случай обаче ние обработваме тези данни анонимизирано и не ги
свързваме с Вашите идентификационни данни.
Също така, не Профилираме Вашето поведение на Уебсайта, а използваме единствено агрегираните
обобщени данни от статистиката.
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✓ Бисквитки
Бисквитките са широко използвани от собствениците на уебсайтове и имат за цел да подобрят
ефективността на работата на съответния уебсайта, както и да улеснят ползването му.
Съществуват различни видове Бисквитки, които се различават по своите цели, обработвани данни и
домейн, където данните се съхраняват. Функцията на Бисквитката може да е най-разнообразна: от
поддържането Ви в състояние "логнат", докато попълвате определена форма на запитване и/или
кандидатствате за дадена позиция през нашия Уебсайт, през запаметяване на езиковите Ви
предпочитания за разглеждане на Уебсайта, до проследяване на Вашето поведение при сърфиране в
интернет, понякога за продължителен период от време и независимо от използваното устройство: в
последния случай, както и във всички други подобни случаи, такава Бисквитка не може да бъде
използвана без Вашето предварително съгласие за това на база на получена подробна информация.
Ние сме свели до минимум Бисквитките, които използваме на нашия Уебсайт. Единствените
Бисквитки, които използваме, са от следните категории:
A. Строго необходими Бисквитки - Бисквитки, без които не могат да се използват функционалностите
на Уебсайта. Тези бисквитки не могат да бъдат изключени в нашите системи.
B. Функционални Бисквитки – Функционалните Бисквитки позволяват на Уебсайта да предоставя
подобрена функционалност и персонализация въз основа на Вашето взаимодействие с Уебсайта.
Тези Бисквитки позволяват на ползвателите да съхраняват избор на език, достъп до пароли,
потребителски имена или предоставят други функции, които улесняват използването на Уебсайта.
C. Статистически Бисквитки – Статистическите Бисквитки, известни още като аналитични Бисквитки,
помагат на собствениците на уебсайтове да разберат как посетителите взаимодействат с
уебсайтовете, като събират и докладват информация анонимно. Тези бисквитки ни позволяват да
отчитаме посещенията и източниците на трафик, за да можем да анализираме и подобряваме
работата на нашия Уебсайт. Те могат да бъдат зададени от нас или от доставчици на трети
страни (напр. Google Analytics), за да ни помогнат да разберем кои под-страници или
видеоклипове са най-популярни и най-малко популярни, и да видим как посетителите се движат
из Уебсайта. Тези Бисквитки не събират информация, отнасяща се до конкретен потребител.
Предоставената ни информация е обобщена под формата на статистика без Лични данни,
следователно тя е анонимна.
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С изключение на Строго необходимите Бисквитки, всички други Бисквитки, които използваме,
изискват Вашето предварително съгласие. По този начин ние ще обработваме Лични данни чрез
тези Бисквитки само след като изразите съгласие за това.
Име

JSESSIONID

LFR_SESSION_STATE_20120

SERVERID

Вид

HTTP

HTTP

HTTP

[cms+name_of_the_website]route

HTTP

PHPSESID

HTTP

Описание

Тази бисквитка се
използва за
обезпечаване на
сигурността на
Вашата сесия
през цялото време
на Вашето
посещение на
сайта.
Тази бисквитка се
използва за
обезпечаване на
сигурността на
Вашата сесия
през цялото време
на Вашето
посещение на
сайта.
Тази бисквитка се
използва за
обезпечаване на
сигурността на
Вашата сесия
през цялото време
на Вашето
посещение на
сайта.
Тази бисквитка се
използва за
гарантиране на
добро
балансиране на
натоварването на
нашите сървъри.
Тази бисквитка се
използва с цел
поддържане на
сесията, докато
браузърът е
активен, като по

Кат
его
рия

А

Срок

сесийна

Домейн

Sopharmatrading.com

сесийна
Sopharmatrading.com

А

сесийна
Sopharmatrading.com

А

сесийна
А

А

сесийна

Sopharmatrading.com

Sopharmatrading.com
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този начин няма
автоматично
разлогване в
системата и
нарушаване на
потребителското
изживяване в
уебсайта.

_wpfuuid

wp-wpml_current_language

GUEST_LANGUAGE_ID

p-wpml_current_language

wp-settings-time-2

viewed_cookie_policy

HTTP

Тази бисквитка се
използва за
автоматично
попълване на
формуляри и
форми.

B

12
месеца

Sopharmatrading.com

HTTP

Тази бисквитка се
използва за
запазване на
езика, на който се
показва сайтът.

В

12
месеца

Sopharmatrading.com

HTTP

Тази бисквитка се
използва за
запазване на
езика, на който се
показва сайтът.

В

12
месеца

Sopharmatrading.com

HTTP

Задължителна
бисквитка на
Google Analytics за
езикови настройки
на потребителя.

B

12
месеца

Sopharmatrading.com

HTTP

Задължителна
бисквитка на
Google Analytics за
времето на
сървъра (дата и
година)

B

12
месеца

Sopharmatrading.com

HTTP

Задължителна
бисквитка на
Google Analytics за
приета Политика
за поверителност.

B

12
месеца

Sopharmatrading.com
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jobsearch_employer_views_coun
t43008

hide_passwords

cookielawinfo-checkbox-others

HTTP

HTTP

HTTP

cookielawinfo-checkboxnecessary

HTTP

cookielawinfo-checkboxfunctional

HTTP

Незадължителна
бисквитка на
Google Analytics,
която брои
вижданията за
всяка една
публикувана
позиция в раздел
„Кариери“ на
сайта.
Бисквитка на
Google Analytics,
която скрива
паролите и
автоматично
предварително
попълване на
формуляри и
полета.
Бисквитка на
Google Analytics
която позволява
на потребителя да
избере кои
бисквитки да се
проследяват за
други бисквитки
(напр. пароли).
Бисквитка на
Google Analytics,
която позволява
на потребителя да
избере кои
бисквитки да се
проследяват за
запазване на
филтъра за избор
на бисквитки.
Тази бисквитка се
съхранява, ако
посетителят е
приел
„функционални“
бисквитки.

12
месеца
Sopharmatrading.com

C

12
месеца
B

12
месеца
B

Sopharmatrading.com

Sopharmatrading.com

12
месеца
Sopharmatrading.com

B

B

12
месеца

Sopharmatrading.com
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cookielawinfo-checkbox-analytics

HTTP

CookieLawInfoConsent

HTTP

_gid

Pixel

_ga

Pixel

Тази бисквитка се
съхранява, ако
посетителят е
приел
„статистически“
бисквитки.
Бисквитка за
прозореца за
бисквитките, който
изчезва, когато
потребителят
кликне върху
„Приемам“.
Тази бисквитка е
инсталирана от
Google Analytics и
се използва за
съхраняване на
информация за
това как
посетителите
използват
уебсайта и помага
при създаването
на аналитичен
отчет за това как
се справя
уебсайтът.
Събраните данни
включват броя на
посетителите,
източника, от
който идват, и
посетените
страници в
анонимна форма.
Тази бисквитка е
инсталирана от
Google Analytics и
се използва за
изчисляване на
данни за
посетители, сесии,
кампании и
проследяване на
използването на

B/
C

B

12
месеца

Sopharmatrading.com

12
месеца

Sopharmatrading.com

1 ден
C

Google.com

C

Google.com
24
месеца
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сайта за целите
на изготвяне на
анализ на сайта.
Бисквитката
съхранява
информацията
анонимно и
използва
произволно
генериран номер
за
идентифициране
на
отделните/уникал
ни посетители.

_gat

Pixel

Google използва
тази бисквитка, за
да разграничава
потребителите на
сайта.

2 часа
C

Google.com

Всички Бисквитки, които се ползват на този Уебсайт, се заличават/изтриват автоматично след
определен период от време, съгласно посоченото в таблицата по-горе.
Бисквитките се запаметяват на компютъра на потребителя и оттам се предават на нашият Уебсайт.
Ето защо, като потребител имате пълния контрол върху използването на „бисквитките“. Чрез промяна
на настройките във Вашия интернет браузър можете да деактивирате или ограничите прехвърлянето
на Бисквитки. Вече запазени Бисквитки могат да бъдат изтривани по всяко време. Това може да става
и автоматично. Ако деактивирате Бисквитките за нашата интернет страница, използването в пълен
обем на някои от нейните функции вече евентуално няма да е възможно.
Може да избегнете запаметяването на Бисквитките чрез настройка на Вашия браузер. Повече
информация за Бисквитките, в това число за възможностите за тяхното управление, може да
намерите на следния уебсайт: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ Обръщаме внимание, че
съдържанието на http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ е достъпно единствено на следните
езици: английски, немски, испански и френски.
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Възможно е на Уебсайта ни да има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други
сайтове (например от LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram или др.). При посещаването на тези
сайтове или отварянето на съдържанието от тях, има вероятност на Вашето крайно устройство да
бъдат поставени Бисквитки и от тези други сайтове. В практиката такива "бисквитки" се наричат
"бисквитки от трети страни". "Софарма Трейдинг" АД няма контрол върху генерирането и
управлението на "бисквитки от трети страни". За повече информация относно целта за използване на
"бисквитки на трети страни" и тяхното съдържание, моля да потърсите и да се запознаете с
политиките за поверителност и използване на бисквитки, приети от съответните трети страни.

✓ С каква цел събираме Лични данни?
Основните цели, за които събираме и обработваме Вашите Лични данни, са:
✓ Да предоставим поисканите от Вас услуги/ информация чрез нашия Уебсайт. Това включва
обработване и съхраняване на форми за запитване с цел контакт с Вас, предоставяне на
отговор на Ваш имейл и/или обратна връзка с Вас въз основа на Ваше обаждане на
телефонния номер, предоставен за контакт с нас на Уебсайта.
Всички Лични данни, които попълвате във формите за запитване при нас, са необходими, за да
отговорим на Ваша нужда или поискана от Вас услуга, която „Софарма Трейдинг“ АД предоставя.
✓ Подбор на работници/служители, кандидатствали по обяви за работа на Уебсайта.
Ние предлагаме удобна възможност чрез нашия Уебсайт да се запознаете с обявени позиции за
работа в дружества от групата на Софарма Трейдинг и да кандидатствате по избрана от Вас обява.
Така чрез Уебсайта можете да подадете своите документи, като за целите на подбора ние ще Ви
идентифицираме и ще обработим изпратената от Вас информация и Лични данни.
✓ Упражняване на правата и задълженията на „Софарма Трейдинг“ АД, възникнали в резултат
на сключени с Вас договори.
✓ Осъществяване на финансово счетоводна дейност от „Софарма Трейдинг“ АД при и по повод
на сключените договори, в това число: получаване и нареждане на дължими суми по банкови
сметки, издаване на фактури.
✓ За наши бизнес цели, например анализ на данни, разработване на нови продукти и услуги,
подобряване на нашия Уебсайт, подобряване на нашите продукти и услуги.
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✓ Анализ на Уебсайта чрез Бисквитки – нуждаем се от Лични данни и статистическа
информация за използването на нашия Уебсайт, за да го направим по-достъпен, пофункционален, по-ефективен и т.н.
Използването на Личните данни за статистически цели се осъществява след тяхното анонимизиране.
✓ Осигуряване функционирането на нашия Уебсайт.

✓ Законосъобразност (правни основания) на Обработването
Когато се свързвате с нас чрез формите за запитване на нашия Уебсайт, основанието, на което
обработваме данните Ви, е съгласието, което ни предоставяте - чл. 6, параграф 1, буква "а" от GDPR.
В случай, че кандидатствате по обявена от нас позиция чрез Уебсайта, ние събираме Личните данни
за целите на подбора на основание Вашето съгласие за това в съответствие с чл. 6, параграф 1,
буква "а" от GDPR.
Когато упражняваме правата и задълженията си, възникнали в резултат на сключени с нас договори,
то правното основание за Обработването е или изпълнение на договор, или спазването на наши
законови задължения като Администратор - чл. 6, параграф 1, буква „б“ или буква „в“ от GDPR.
Осъществяването на финансово счетоводна дейност от „Софарма Трейдинг“ АД при и по повод на
сключените договори се основава на правата и задълженията ни, произтичащи от изпълнението на
договора или спазването на законовите ни задължения като Администратор - чл. 6, параграф 1, буква
„б“ или буква „в“ от GDPR.
Когато обработваме Лични данни за наши бизнес цели, например анализ на данни, разработване на
нови продукти и услуги, подобряване на нашия Уебсайт, подобряване на нашите продукти и услуги,
Обработването се основава на легитимните интереси на „Софарма Трейдинг“ АД, съгласно чл. 6,
параграф 1, б. "е" от GDPR. Легитимният интерес на дружествата от групата на Софарма Трейдинг да
предоставя първокласни продукти и услуги отговаря на интересите на клиента и поради това е в
съответствие с изискванията на действащото в България и в Европа законодателство по защита на
личните данни, и е достатъчно основание за тяхното Обработване.
Обработването на Лични данни при използването на Бисквитки с цел анализ на Уебсайта и
подобряване на функционалностите му се осъществява въз основа на получено съгласие за това от
Вас – чл. 6, параграф 1, буква „а“ от GDPR.
Правното основание за обработването на Лични данни с оглед на използването на т.нар. строго
необходими Бисквитки с цел осигуряване функционирането на нашия Уебсайт са легитимните
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интереси на Администратора - чл. 6, параграф 1, буква „е“ от GDPR. Събраните Лични данни с тази
цел се анонимизират и се обработват в този вид. За легитимния интерес на Администратора
разполагаме с обосновка и тристепенен тест. Следователно, по отношение на тези операции по
обработване основаваме обработването на Лични данни чрез Уебсайта на чл. 6, параграф 1, б. "е" от
GDPR.

✓ Колко дълго съхраняваме Личните данни?
Личните данни, получени чрез Уебсайта, се съхраняват в нашата информационна система, за
функционирането на която са взети технически и организационни мерки за сигурност, в т. ч. ползване
на отделен сървър от висок клас и с лимитиран достъп, на който се намира само и единствено този
Уебсайт; използване на криптирана връзка за достъп до сървъра; използване на SSL и DDoS защита,
HTTP/2, "умен" Firewall и fail2ban.
Съхраняваме Вашите Лични данни толкова дълго, колкото е необходимо с оглед целта, за която сме
ги получили. Ако данните Ви се обработват за две цели, ще ги запазим, докато целта с по-дълъг
период за обработване бъде осъществена, но ще спрем да ги обработваме за другата цел с по-кратък
период, след изтичането на този по-кратък период. В зависимост от основанието, на което
обработваме Личните Ви данни, срокът за съхранението им се различава, както следва:
Личните данни, които събираме и обработваме чрез формите на запитване в нашия Уебсайт, се
съхраняват, докато не отговорим на Вашето запитване, освен ако нямаме друго правно основание да
продължим да ги съхраняваме – напр. в случай, че в резултат на запитването Ви предприемем стъпки
да встъпим в договорни отношения с Вас/ представляваното от Вас дружество.
Изпратените през Уебсайта автобиографии, CV, мотивационни писма, препоръки, документи относно
образование и придобит опит и други, се събират с Ваше съгласие и са обект на стриктна
конфиденциалност, като: 1) данните за кандидатите, които не са избрани да сключат договор с
Администратора, се съхраняват до 12 месеца след приключване на процедурата по подбор; а 2)
данните на успешните кандидати за работа стават част от трудовите им досиета и продължават да се
съхраняват от нас на основание възникналото трудовото правоотношение.
Ако обработваме Лични данни за изпълнение на договорни задължения към Вас, Вашите Лични данни
се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното ни основание.
Личните данни, събрани през бисквитки, се пазят в сроковете, указани в таблицата за бисквитките погоре.
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При определени обстоятелства можем да съхраняваме Вашите лични данни за по-дълги периоди от
време от посоченото в настоящата Политика, когато имаме законово задължение да съхраняваме
Вашите Лични данни в рамките на законоустановените условия и срокове, или за да имаме точен
запис на Вашите взаимоотношения с нас в случай на жалби или ако основателно считаме, че има
възможност за съдебни спорове с оглед на които Вашите Лични данни ще бъдат необходими, до
изтичане на съответните давностни срокове за предявяване на претенции по съдебен ред.
След изтичане на горепосочените срокове, Личните данни, които вече не са необходими, се
анонимизират (анонимизираните данни могат да бъдат запазени, но те вече нямат връзка с Вас) или
се унищожават.

✓ Споделяне на Личните данни с трети лица/ Защита на личните
данни
Като правило, „Софарма Трейдинг“ АД не предоставя на трети лица Вашите Лични данни, които
обработва като част от предоставянето на услуги чрез този Уебсайт.
Всички данни съхраняваме на собствен сървър, находящ се в нашия офис в гр. София, България,
бул, Рожен 16, като не предоставяме достъп до него на трети лица извън работници/служители на
Администратора.
Трансфер на Лични данни извън ЕС / ЕИЗ
„Софарма Трейдинг“ АД не прехвърля Вашите Лични данни извън ЕС / ЕИЗ. Нашите сървъри се
намират в България и ние съхраняваме там цялата информация и Лични данни, които обработваме
чрез дейността на Уебсайта.
В случай че, независимо от горното, наши партньори и/или дружества от корпоративната група на
Администратора извън ЕС / ЕИЗ (например в Сърбия) получат достъп до Ваши Лични данни, всеки
един трансфер ще бъде обезпечен със съответни подходящи гаранции, предвидени в GDPR, като
например стандартни клаузи за защита на данните (т.нар. стандартни договорни клаузи), приети от
Европейската Комисия.
Повече информация за стандартните договорни клаузи на Европейската комисия като подходяща
гаранция при трансфер на лични данни извън ЕС / ЕИЗ бихте могли да получите на следния интернет
адрес:

www.ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-

transfer-personal-data-third-countries_en.
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Сигурност
Ние ще предприемем всички разумно необходими стъпки, за да гарантираме, че Личните Ви данни се
третират сигурно и в съответствие с GDPR.
Освен това, придържайки се към нашата политика за сигурност на данните, ние извършваме
мониторинг за уязвимости и инциденти в сигурността по отношение на нашите системи, поддържаме
софтуера на Уебсайта и гарантираме, че разполагаме с необходимите актуализации. Също така
използваме подходящи инструменти за сигурност, така че Вашите Лични данни да се обработват по
безопасен начин. Въпреки че не можем да гарантираме, че предаването на данни през интернет или
Уебсайта е без риск от кибер атаки, ние работим усилено, за да поддържаме мерки за физическа,
персонална и документална защита, както и защита на автоматизирани информационни системи по
отношение на Вашите Лични данни в съответствие с приложимото законодателство. Например, ние
прилагаме следните мерки:
✓ строго ограничен достъп на наши служители до Вашите Лични данни, предоставен само с
оглед реализиране на целите, за които се обработват, и на база необходимост от узнаване;
✓ Личните данни се съхраняват в електронен вид в бази данни или в споделени папки, защитени
с пароли или с различни степени на оторизация;
✓ осъществява се наблюдение и защита от вируси; създават се копия и резервни копия за
възстановяване; системите съхраняват и логове с история за операциите с документите;
✓ всички хартиени документи, които могат да съдържат Ваши Лични данни, се съхраняват в
архив в сградата на Администратора в гр. София, ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма
Бизнес Тауърс, Сграда "А";
✓ на обектите на Администратора, където се извършва обработване на Лични данни, се
осъществява денонощна физическа и/или техническа (чрез сигнално-охранителна техника и
видеонаблюдение) охрана; противопожарна защита, въведени са процедури за контрол на
физическия достъп;
✓ персоналът на Администратора, който обработва Лични данни, е запознат с изискванията на
действащото национално и европейско законодателство в областта на личните данни, с
политиките на „Софарма трейдинг“ АД в тази връзка, със съществуващите рискове и сценарии
за действие при настъпването им.
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Как прилагаме GDPR?
„Софарма Трейдинг“ АД е юридическо лице с място на установяване в ЕС. Ние обработваме Лични
данни, докато разглеждате нашия Уебсайт и се възползвате от функционалностите, предоставени в
него – чрез попълване на формите за запитване, кандидатстване за работа при нас и т.н.
Следователно, „Софарма Трейдинг“ АД е Администратор на Лични данни съгласно GDPR.
Ние се ангажираме да осигурим най-високите стандарти за защита на Вашите Лични данни. За тази
цел спазваме стриктно изискванията на GDPR, като прилагаме техническите и организационни мерки,
посочени по-горе, както и принципите на неприкосновеност на личния живот, обработване по
подразбиране и на етапа на дизайна, принципите на законност, справедливост и прозрачност,
обработване за определени цели и при ограничение на съхранението, минимизиране на данните,
цялостност, поверителност и точност на данните. Освен това се стремим да демонстрираме
отчетност и прозрачност, като Ви предоставяме подробна информация за обработката на Вашите
Лични данни. Можете да намерите тази информация в настоящата Политика и в другите известия за
поверителност, които адресираме до Вас, докато използвате Уебсайта.
GDPR предоставя на Субектите на данни широк набор от права. Като Администратор, ние ще Ви
отговорим и ще Ви съдействаме, когато поискате от нас да упражним някое от Вашите GDPR права
относно обработката, свързана с Услугата. Ще направим това, когато са налице съответните правни
основания, съобразно раздел „Вашите права“ на тази Политика.
Вашите права
Имате право да упражните правата, които имате като Субект на данни по силата на GDPR. В
зависимост от конкретните обстоятелства относно Вашите Лични данни, които обработваме чрез
Уебсайта, имате следните права:
1. Право на достъп
Имате право да получите от нас потвърждение дали Лични данни, свързани с Вас, се обработват или
не, включително да изискате информация за целите, основанията и сроковете на обработването,
категориите на съответните лични данни и др. Също така, имате право на достъп до Личните си
данни.
Когато подадете заявка при нас и след като удостоверим самоличността Ви - въз основа на
изпращане на имейл на следния имейл адрес: dpo@sopharmatrading.bg (с оглед предоставената ни в
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чл. 12, пара. 6 от GDPR възможност) - ние ще Ви разкрием и ще Ви предоставим Личните данни,
които обработваме за Вас.
Запазваме си правото да ви таксуваме за подаване на заявки повече от два пъти за период от 12
месеца.
2. Право на коригиране
Имате право да поискате от нас да поправим неточни Лични данни или да допълним непълни Лични
данни, които обработваме за Вас.
3. Право на изтриване
Имате право да поискате от нас да изтрием всички Лични данни за Вас, които сме събрали и
обработили. Моля, имайте предвид, че това Ваше право не е абсолютно и е възможно да не се
прилага в някой от следните случаи:
✓ ние сме законово задължени да съхраняваме Личните данни за определено време или трябва
да спазваме друг закон или законово задължение;
✓ защитаваме правото на свобода на словото и на информацията - гарантираме правото на друг
Субект на данни да упражнява правото си на свобода на словото или съдействаме за
упражняването на друго право, имащо предимство пред Вашето право, или съдействаме за
упражняване на друго право, предвидено от закона;
✓ обработваме Личните данни за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или
исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност
правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на
целите на това обработване;
✓ обработваме Вашите Лични данни за установяване, упражняване или защита на правни
претенции.
Можете да поискате изтриването на Личните Ви данни, ако е налице някое от следните
обстоятелства:
✓ Вашите Лични данни вече не са необходими във връзка с целите, за които сме ги събрали или
обработили по друг начин;
✓ Вие сте оттеглили съгласието си, на което се основава обработката, и ние нямаме друго
правно основание за обработване (моля, вижте член 7 по-долу);
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✓ Възразявате срещу обработването на Личните Ви данни при условията на автоматизирано
индивидуално вземане на решения и Профилиране или възразявате срещу обработка за
целите на директния маркетинг (моля, вижте член 6 по-долу);
✓ Личните данни са обработени незаконосъобразно;
✓ Личните данни трябва да бъдат изтрити, за да бъде изпълнено законово задължение в
законодателството на ЕС или на държава-членка, което сме задължени да спазваме;
В случай, че поискате да упражните правото си на изтриване, преминете през необходимата
идентификация чрез отправяне на заявка за това на имейл на следния имейл адрес:
dpo@sopharmatrading.bg . При наличие на законовите основания за упражняване на правото Ви, ние
ще изтрием необратимо всички Ваши Лични данни, които обработваме, като по този начин Вие повече
няма да бъдете лице, което идентифицираме или можем да идентифицираме. Така ние ще
преустановим обработването на Вашите Лични данни.
4. Право на ограничение на обработката
Имате право да поискате от нас да ограничим обработването на Личните Ви данни в някой от
следните случаи:
✓ Оспорили сте точността на Вашите Лични данни; може да изискате от нас да ограничим
обработването на Вашите Лични данни за период, който ни позволява да проверим точността
им;
✓ Обработването е неправомерно, но Вие не желаете изтриването на Вашите Лични данни, а
вместо това искате от нас да ограничим използването им;
✓ Вече не се нуждаем от Вашите Лични данни за целите на обработката, но Вие ги изисквате за
установяване, упражняване или защита на правни искове;
✓ Възразили сте срещу обработването на Вашите Лични данни въз основа на легитимен интерес
и в очакване на проверката дали нашите законните основания имат преимущество пред
Вашите интереси като Субект на данни, Вие искате да ограничим обработката.
5. Право на преносимост на Личните данни
Имате право да получавате своите Лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, често
използван и машинно четим формат и имате право да предавате тези данни на друг администратор
без възпрепятстване от наша страна, доколкото обработката се извършва чрез автоматизирани
средства и се основава на Вашето съгласие или на договор, който имате с нас.
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6. Право на възражение
Имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите
срещу обработване на Лични данни, отнасящи се до Вас, когато обработването се извършва на
основание легитимен интерес (чл. 6 (1) (е) GDPR).
Когато упражните правото си на възражение, ние ще прекратим обработването на Личните Ви данни,
освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат
предимство пред Вашите интереси, права и свободи или имат за цел установяването, упражняването
или защитата на правни претенции.
Ако не сте сигурни на какво основание и с какви цели обработваме Вашите Лични данни, можете да
се обърнете към нас за информация (виж Правото на достъп в т. 1 по-горе).
7. Оттегляне на съгласие
Вие имате право да оттеглите по всяко време съгласието си за всяка една операция по обработване
на Вашите Лични данни, за която сте ни предоставили това съгласие.
Оттеглянето на Вашето съгласие няма да повлияе на законността на обработването въз основа на
съгласие преди такова оттегляне.
8. Подаване на жалба до компетентен орган
Имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако смятате, че сме нарушили GDPR или друг
приложим закон при обработката на Личните Ви данни (българският надзорен орган е Комисията за
защита на личните данни - www.cpdp.bg).
Всяко от гореспоменатите права може да бъде упражнено, ако подадете заявка на
dpo@sopharmatrading.bg . Отговор на заявката Ви ще върнем не по-късно от 30 дни от
получаването ѝ.
Упражняването на някое от горните права не позволява на „Софарма Трейдинг“ АД да дискриминира
съответния Субект на данни.
Свържете се с нас
Ако имате притеснения или оплаквания относно Вашата поверителност или защита на Личните данни,
уведомете ни и ние ще се опитаме да решим проблема. Можете също така да се свържете с нас, ако
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искате да ни направите предложение за подобряване функционирането на Уебсайта от гледна точка
на поверителността. Нашите контакти са както следва: dpo@sopharmatrading.bg
Длъжностното лице по защита на личните данни на “Софарма Трейдинг” АД, е Адвокатско съдружие
"Динев, Мандажиева, Близнакова и Калдамуков", БУЛСТАТ 177434261, с което можете да се свържете
при неясноти, свързани с прилагането на тази Политика или упражняването на Вашите права, на
следния имейл адрес: dpo@sopharmatrading.bg
Актуализации на Политиката
Политиката няма да остане същата през цялото време на функциониране на Уебсайта. С
напредването на цифровизацията и регулирането на отношенията за обработка на Лични данни ние
ще се стремим постоянно да подобряваме и адаптираме нашите практики към това развитие, което,
от своя страна, ще бъде отразено в Политиката. При промяна в Политиката, ние ще отразим датата
на промяна в началото й, като тези промени ще бъдат в сила по отношение на Вас и Вашите Лични
данни след датата на тази редакция. Всеки път, когато правим промяна в Политиката, ще
публикуваме кратко известие на Уебсайта с най-важните акценти.
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