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НУПРОВИА ЕООД 

 

Уведомление за поверителност 

към контрагенти на НУПРОВИА ЕООД 

 

1. Какви данни събираме и обработваме 

Вашите лични данни се управляват и съхраняват съгласно нашата Политика за защита на личните 

данни. Можете да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на следния адрес: 

www.nuprovia.com/politika-za-zashtita-na-lichni-danni/ 

НУПРОВИА ЕООД е Администратор на лични данни съгласно чл. 4, ал. 7 и Обработващ лични 

данни, съгласно чл. 4, ал. 8 на Регламент ЕС 2016/679.  

Данните, които обработваме в качеството Ви на контрагент на НУПРОВИА ЕООД, са 

определените от Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, Закона за 

счетоводството, както и от търговските обичаи и практики и включват: ЕГН, три имена, адрес, 

телефон, имейл. 

2. Защо е необходимо да обработваме лични данни? 

Вашите данни са ни необходими, за да изпълняваме договорните си ангажименти. 

 

3. Какво правим с Вашите данни?  

Вашите лични данни се събират на базата на сключените договори и свързаните с тях документи.  

Данните се съхраняват и обработват в офиса на Дружеството с адрес:  

гр. София, 1612, ул. "Смолянска" 18, вх. А. 

http://www.nuprovia.com/politika-za-zashtita-na-lichni-danni/
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4. Колко време съхраняваме Вашите данни? 

Съгласно закона, ги съхраняваме в дружеството в рамките на определения давностен срок. След 

изтичане на този срок се унищожават чрез нарязване. 

5. Какви са Вашите права? 

Ако считате, че Ваши лични данни, които обработваме, са непълни или некоректни, можете да 

поискате да бъдат коригирани. За да направите това обърнете се към лицето контакт по защита 

на данните на е-мейл адрес office@nuprovia.com или с писмо на адрес: гр. София 1612, ул. 

"Смолянска" 18, вх. А. 

Правата си да ги актуализирате, блокирате обработката им или да поискате да бъдат изтрити 

можете да упражните като се обърнете към нас на е-мейл адрес office@nuprovia.com или с 

писмо на адрес: гр. София 1612, ул. "Смолянска" 18, вх. А. 

Ако желаете да отправите оплакване за начина, по който обработваме Вашите данни, молим да 

се обърнете към нас на е-мейл адрес office@nuprovia.com или с писмо на адрес: гр. София 1612, 

ул. "Смолянска" 18, вх. А. Ние ще разгледаме Вашето оплакване и ще се свържем с Вас за 

разрешаване на проблема.  

Ако и след това все още смятате, че данните Ви не са използвани правилно, съгласно закона, 

можете да се обърнете към Комисията за защита на личните данни на адрес София 1592, бул. 

„Проф. Цветан Лазаров” № 2 и е-мейл kzld@cpdp.bg. 
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