„ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ“ АД
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Версия 1\23.05.2018 г.
Висшето ръководство на „ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ“ АД поема ангажимент да
запази поверителността, целостта и наличността, както и да гарантира устойчивото
управление на всички лични данни (ЛД) в цялата организация, за да запази нейното
правно, регулаторно и договорно съответствие, конкурентоспособност и търговски
имидж.
Стремежът на ръководството на Дружеството е управлението на личните данни
да се поддържа в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679,
известен още като Общ регламент за защита на личните данни (General Data Protection
Regulation-GDPR). Изискванията за сигурност на личните данни (ЛД) са съобразени със
стратегията и целите на „ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ“ АД.
Подходът на ръководството на „ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ“ АД към защитата на
личните данни е документиран в Обща политика за защита на личните данни и отделни
регламенти към нея, в които са разписани внедрените процеси и механизми за
събирането, обработката, съхранението и споделянето им, както и за провеждането на
устойчиви електронни операции, при гарантирано намаляване на рисковете за ЛД и за
физическите лица до предварително установени приемливи нива.
Висшето ръководство на „ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ“ АД поема ангажимент да спазва
принципите на Регламента, свързани с обработката на личните данни:
a) Личните данни да бъдат обработвани законосъобразно, добросъвестно и по
прозрачен начин по отношение на субектите на данните;
b) Личните данни да бъдат събирани за конкретни, изрично указани и легитимни
цели и да не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с първоначално
определените цели;
c) Личните данни да са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото
във връзка с целите, за които се обработват;
d) Личните данни да се поддържат точни и при необходимост да бъдат
поддържани в актуален вид;
e) Личните данни да бъдат съхранявани във форма, която да позволява
идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за
целите, за които се обработват личните данни;
f) Личните данни да бъдат обработвани по начин, който гарантира подходящо
ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или
незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или
повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки.
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Общата политика за защита на личните данни формира рамката за управление
на риска за личните данни, протичащи в различните процеси, изпълнявани от „ДЖИ ПИ
ЕС БЪЛГАРИЯ“ АД. Политиката обхваща оценка на въздействието, отчетност за
приложимост и план за третиране на риска, чрез които се контролират рисковете за ЛД
в рамките на Дружеството.
Ръководството на „ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ“ АД е формирало екип от компетентни
служители, представляващи основните структурни единици на организацията, на които
са вменени отговорностите за привеждане на процесите в Дружеството в съответствие с
изискванията на Регламента. Координатор на дейността на този екип е Длъжностното
лице по защита на лични данни (DPO/ДЛЗД).
Всички служители, доставчици и подизпълнители на „ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ“ АД
са задължени да спазват Общата политика за защита на личните данни и прилежащите
към нея политики, процедури и правила. Всички служители на дружеството и външните
лица, обработващи ЛД от името на „ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ“ АД, получават подходящо
обучение. Последствията от нарушаването на политиката за защита на личните данни са
изложени в договорите и споразуменията с трети страни.
Политиките подлежат на систематичен преглед и актуализация най-малко
веднъж годишно, а при необходимост - и по често, за да отговорят на всякакви настъпили
промени в обстоятелствата и нормативната база.

Изпълнителни директори:

Ангелина Тодорова

Николай Кичев

Дата: 23.05.2018 г.
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