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Декларацията за защита на 

данните 

 Роберт Бош ЕООД 

София 1407 

Бизнес център FPI 

Бул. Черни връх 51Б, ет. 3 

Teл: +359 700 10 668 

Факс: +359 2 962 53 08 

www.bosch.bg 

 

 

Тази Декларация за защита на данните се прилага за обработка на данни във 

връзка с изпращане на прессъобщения и информация за събития от Роберт Бош 

ЕООД (наричано по-нататък "Бош" или "Ние" или "Нас").  

 

Бош уважава поверителността на личните Ви данни 

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични 

данни, както и сигурността на всички бизнес данни е важен въпрос за нас. Ние 

обработваме личните данни поверително и само в съответствие със законовите 

разпоредби. 

Защитата на данните и сигурността на информацията са важен компонент от 

нашата корпоративна политика. 

 

Администратор на лични данни и контакт 

Роберт Бош ЕООД е администраторът, отговорен за обработката на личните Ви 

данни. Нашите данни за контакт са: 

Роберт Бош ЕООД 

бул. „Черни връх“ 51Б 

1407 София 

Email: contact@bg.bosch.com 

Телефон: 00359 700 10668 

За да упражните Вашите права и за да съобщите за инцидент, свързан със 

защита на данните, моля, използвайте следния линк: https://www.bkms-

system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=eng   

За предложения и оплаквания относно обработката на Вашите лични данни, 

препоръчваме да се свържете с корпоративното длъжностно лице за защита на 

данните на Група Бош: 

Data Protection Officer 

Information Security and Privacy (C/ISP) 

Robert Bosch GmbH 

Postfach 30 02 20  

70442 Stuttgart 

GERMANY 
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или 

изпратете имейл на адрес: DPO@bosch.com  

 

Какви са целите на тази обработка на лични данни? 

Вашите данни са необходими за изпращане на прессъобщения и информация за 

събития (правното основание е член 6, точка 1, буква е) ОРЗД). 

За да можем да ви изпращаме информацията по имейл, се нуждаем от Вашето 

съгласие (правното основание е член 6, точка 1, буква a) ОРЗД). 

 

Препращат ли се личните Ви данни? 

Ние използваме външни доставчици на услуги за обработка на данни, които ни 

подпомагат (например при изпращане на информация). Тези доставчици на 

услуги обработват данни само в съответствие с инструкциите и под контрола на 

Bosch и изключително за целите, описани в настоящата Декларация за защита на 

данните. 

 

Колко време се съхраняват личните данни? 

По принцип съхраняваме данните, докато искате да получавате прессъобщения и 

информация за събития или ние искаме да останем в контакт с Вас. Във всички 

останали случаи изтриваме Вашите лични данни, с изключение на данните, които 

трябва да съхраняваме, за да изпълним законовите си задължения (например, 

ние имаме задължения, свързани със сроковете на съхранение по данъчните и 

търговските закони да разполагаме с документи, като договори и фактури за 

определен период от време). 

 

Имате ли право на информация, корекция, изтриване и преносимост на 

Вашите лични данни? 

Имате право да получите от нас информация за обработването на личните Ви 

данни. По този начин осъществявате правото си на достъп до личните Ви данни, 

обработвани от нас. В обосновани случаи можете също така да поискате Вашите 

лични данни да бъдат изтрити или коригирани или да изискате обработката на 

Вашите данни да бъде ограничена. Освен това имате право да получите данните, 

които сте ни предоставили в структуриран, често използван и машинно четим 

формат или – ако е технически осъществимо – да поискате прехвърлянето на 

тези данни на трета страна. 

 

Имате ли право да оттеглите съгласието си? 

mailto:DPO@bosch.com
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Можете по всяко време да оттеглите даденото съгласие за получаване на 

прессъобщения и информация за събития с бъдещ ефект. Законността на 

обработката на Вашите данни остава непроменена, освен ако не бъде оттеглено 

съгласието. 

 

Имате ли право на възражение срещу обработването на Вашите лични 

данни? 

Доколкото ние извършваме обработка на данни въз основа на преобладаващ 

легитимен интерес, както е представено в настоящата Декларация за защита на 

данните, имате право да подадете възражение срещу тази обработка по всяко 

време по причини, произтичащи от вашата конкретна ситуация. След това ще 

спрем да обработваме Вашите данни, освен ако не можем - в съответствие със 

законовите изисквания - да докажем убедителни законни основания за по-

нататъшна обработка, които превишават Вашите интереси, права и свободи, или 

по-нататъшната обработка служи за отстояване, упражняване или защита на 

правни претенции. Освен това можете по всяко време да възразите срещу 

обработването на личните Ви данни за рекламни цели ("Възражение срещу 

реклама"). Молим Ви да имате предвид, че поради организационни причини може 

да възникне припокриване между възражението Ви и използването на данните Ви 

в рамките на текуща кампания. 

 

Право на жалба пред надзорен орган 

Имате право да подадете жалба до надзорен орган. Можете да се обърнете към 

надзорния орган, който отговаря за Група Бош или към надзорния орган, който 

отговаря за държавата Ви. Това е: 

Комисия за защита на личните данни 

Адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2, 1592 София  

Email: kzld@cpdp.bg  

 

Промени в Декларацията за защита на данните 

Запазваме си правото да изменяме мерките за сигурност и защита на данните, 

ако това се налага поради техническо развитие. В такива случаи ще изменим 

съответно Декларацията за защита на данните. Молим Ви да следите актуалната 

версия на декларацията за защита на личните данни. 

В сила от: 06.01.2020 
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