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УВЕДОМЛЕНИЕ  
(на основание чл. 13 от GDPR) 

 
В изпълнение изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679О на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 
г. за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 

такива данни, „Акцент 96” ООД Ви уведомява за следното: 
 

1. Търговско дружество „Акцент 96” ООД е юридическо лице, представлявано от управителя Стефан Петков 
Чурчулиев , с ЕИК 121389787, седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Елемаг 17, бл. 308, ет. 4, ап. 
10; с основна дейност: Полиграфия;  

2. Координатите за връзка с нас са: 
2.1. адрес на Дружеството:Гр. София, ул. Екатерина Симитчийска 3;  

2.2. интернет страница: www.accent96.com 

2.3. електронен адрес: office@accent96.com 
2.4. телефон и факс: тел: 029434191, 029434701;  
2.5. работно време: от 09,00 ч. До 17.30 ч. 

3. Служителят, който отговаря за защита на сигурността на личните данни може да бъде намерен на следния 
електронен адрес: Стефан Петков Чурчулиев, office@accent96.com , тел. 0885920084; 

4. Вашите лични данни ще бъдат обработвани за една или повече от следните цели:  
4.1. Сключване на трудов и/или граждански договор и изплащане на възнаграждения; 4.2. Предоставяне на 
пълномощия за конкретна работа във връзка с дейността на дружеството;  
4.3. Сключване на търговски договори за покупко-продажба, доставки, транспорт и пр., респективно 
плащания;  
4.4. Дружествени отношения с акционери/съдружници; 

5. Нашата легитимна цел е производството и разпространението на печатна продукция, като тази цел 
обхваща и съпътстващите ни дейности, които са с цел успешна производствена и търговска дейност от 
името и за сметка на Дружеството.  

6. Аналитични бисквитки 
Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт 
и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него 
(бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква 
информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта 
ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп 
устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също 
анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният 
период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца. 

7. В изпълнение на посочените по-горе цели и/или в изпълнение на законово задължение или след Вашето 
изрично съгласие, Вашите лични данни може да бъдат предоставени на следните получатели: Национален 
осигурителен институт, Служба по трудова медицина, Национална агенция по приходите, Банкови 
институции, Съдебни органи, Нотариуси, Фирма за счетоводни и сертифициращи одити, Куриерски фирми, 
Здравната инспекция, Агенция по вписванията и пр. 

8. Срокът на съхранение на получените лични данни е определен както следва: 
7.1. За данните, за които законът предвижда срок за съхранение – съобразно законово 
установения срок; 
7.2. За останалите данни – до изпълнение на задачата, заради която се обработват или или докато 
направите изявление, че оттегляте съгласието си и/или че желаете да бъдете забравен и/или 
възникне друго законово задължение за Общината да заличи обработваните Ваши лични данни и 
унищожи носителите им. 

9. Имате право, по всяко време, да поискате да се възползвате от едно или повече от следните права: 
9.1. Да узнаете дали и какви Ваши данни се обработват ; 
9.2. Да пожелаете същите да бъдат трасферирани към друг администратор; 
9.3. Да поискате данните Ви да бъдат коригирани или изтрити; 
9.4. Да поискате използването им да бъде ограничено; 
9.5. Да направите възражение срещу по-нататъшното им използване. 

10. Можете да оттеглите по всяко време съгласието, което сте предоставили, когато такова се е изисквало, като 
оттеглянето има действие за напред. 

11. В случай че не сте удовлетворен от начина, по който се обработват Вашите данни, молим да информирате 
незабавно нашия служител по защита на личните данни. 

12. Имате право на жалба до Комисията за защита на личните данни; София, ул. Цветан Лазаров No 2; 
13. Събираните от нас данни са на основание осъществяване на законовите правомощия, цели и задължения 

на “Акцент 96” ООД. 
14. „Акцент 96” ООД не използва Вашите данни за вземане на автоматизирани решения и/или профилиране. 

 
дата: 22.05.2018        
София          
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