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УВЕДОМЛЕНИЕ  

от „Петрол“ АД, ЕИК 831496285 
седалище гр. Ловеч 
адрес на управление: ул. „Търговска“ № 12, хотел „Ловеч“ 
представлявано от изпълнителните директори 
Милко Димитров и Георги Татарски  
 
относно: спазване на принципите и правилата, установени с Регламент (ЕС) 2016/679 
на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 
движение на такива данни, приложим от 25.05.2018 г. 
 
 
Уважаеми контрагенти, 

1.Информираме Ви, че на основание сключения търговски договор, „Петрол“ АД ще 
продължи да събира и обработва лични данни на законните представители, 
пълномощниците по сделката, посочените от Вас служителите / сътрудници в същия 
обем и по същия начин. За законния представител събираме и обработваме име и 
предоставените данни за контакт /служебен телефонен номер и/или електронен адрес/, 
за пълномощниците – данни налични в представеното ни нотариално заверено 
пълномощно - име, ЕГН, адрес, телефонен номер за контакт, а за служителите / 
сътрудниците, на които е възложено да извършват действия по изпълнение на договора 
и са посочени от Вас като лице за контакт – име, телефонен номер и имейл адрес.  

2.Информираме Ви, че сте длъжни да предоставяте на „Петрол“ АД лични данни 
само на лица, които са дали пред Вас изрично съгласие данните им да бъдат 
обработвани за целите на сключения помежду ни договор.  

3.„Петрол“ АД събира и обработва личните данни само с цел индивидуализиране на 
страната по договора, изпълнение на договора, администриране, осчетоводяването на 
стопанските операции по него, за изпълнение на своите нормативно установени 
задължения и легитимни интереси.  

4.Личните данни за законните представители са събрани от Търговския регистър на 
Агенция по вписванията, за пълномощници / представители – от лицата, които са субект 
на лични данни, а за служители / сътрудници – от контрагентите или в резултат на лични 
действия на самите лица по повод изпълнение на договора.  

5.„Петрол“ АД съхранява личните данни на законните представители, 
пълномощниците, служителите и сътрудниците за срока на изпълнение на договора, за 
спазване на легитимните интереси и законовите си задължени, като този срок може да 
надхвърля срока на договора. Данните не се изтриват до окончателното уреждане на 
всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за 
съхраняване на данните, като задължения по Закона за счетоводството за съхранение 
и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за 
задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), 
задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и 
др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години), както и в случай 
на висящо съдебно или административно производство.  

6.„Петрол“ АД предоставя лични данни на следните категории получатели: а) 
пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи документи, поради 
необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им; б) лица, които 
по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на 
лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване 
на различни услуги по отчитане и/или техническа поддръжка; в) лица, наети на 
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граждански договор, подпомагащи процесите по продажба, логистика, доставка и 
реклама; г) органи и лица, на които е длъжно да предостави лични данни по силата на 
действащото законодателство, в т.ч. които по силата на нормативен акт имат 
правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, 
като например – съд, прокуратура, органи с правомощия по защита на националната 
сигурност и обществен ред; д) доставчици на електронни удостоверителни услуги, 
когато документ, свързан с предоставяне на продукт, се подписва с електронен подпис; 
е) банки за обслужване на плащанията, извършени от субекта на лични данни; ж) 
дружество с лиценз за извършване на частна охранителна дейност във връзка с 
обработване на видеозаписите от обекти на Петрол и/или осигуряване на 
пропускателния режим в обектите; з) лица, предоставящи услуги по организиране, 
съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен 
носител; и) лица, извършващи консултантски услуги за „Петрол“ АД. 

7.Обработването на лични данни се извършва при спазване на основните принципи 
и задължения, установени с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 
Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, 
приложим от 25.05.2018г. и със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).  

8.„Петрол“ АД е приело вътрешни правила и инструкции за осигуряване 
поверителността на личните данни.  

9.Дружеството е предприело необходимите технически и организационни мерки за 
защита на данните, съответстващи на действащото законодателство.  

 

За повече информация можете да се запознаете с прилаганата от „Петрол“ АД 
Политика за защита на личните данни на адрес: www.petrol.bg .     

 

 

 

С уважение:    

                                   Милко Димитров                                          Георги Татарски 

                                 изпълнителен директор                            изпълнителен директор 

 

http://www.petrol.bg/

