ГАБРОВСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Декларацията за поверителност на личните данни
Уважаеми клиенти,
Във връзка със съществуващи взаимоотношения между Вас и Габровската
търговско-промишлена палата (ГТПП) и с оглед влизане в сила от 25.05.2018 на новия
регламент за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation)
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и
относно свободното движение на такива данни (GDPR), Ви уведомяваме за следното:
1. За изпълнение мисията и целите на БТПП, организацията събира информация
предимно свързана с предприемаческата дейност.
ГТПП събира, освен бизнес-информация, още и лични данни на
предприемачите/работодателите, които представляват учредените различни форми на
стопанска дейност, както и лични данни - данни на други лица, които работят/съдействат
за развитие на икономиката – представители на сдружения и фондации, както и на
експерти, представители на държавни институции и международни организации.
2. Габровската търговско-промишлена палата обработва и съхранява
законосъобразно предоставените лични данни на физически лица само и единствено за
целите на изпълнение на договора или услугата, която е поискана изрично от нас, и/или
за воденето на регистри, които се изискват от приложимото законодателство, както и за
издаване на документи във връзка с тази услуга. Никоя от страните няма право да
обработва предоставените лични данни за други цели, ако няма изрично разрешение за
това.
3. Като част от общата система за видеонаблюдение в сградата, се събират и данни
чрез охранителни камери, използвани с цел опазване на имуществото на ГТПП, вкл. и
на администрираните от ГТПП лични данни. Обработката на тези данни става от
Областна администрация Габрово.
4. При изпълнение на национални и международни проекти ГТПП събира лични
данни, които се изискват от финансиращите органи за публичност и отчитане на проекта
(вкл. снимки, видеозаписи и др.). Когато това е възможно (не са масови мероприятия на
открито), това става с изричното съгласие на лицата или техните родители (настойници).
Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на
местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите
данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.
Сигурността на данните, които сте ни поверили, е много важна за нас. Тя има голямо
значение за успеха на нашата дейност и за обществения ни имидж. Ето защо, ние
защитаваме Вашите данни, като прилагаме всички подходящи технически и
организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп,
неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на
информация.
Пълният текст на Декларацията за поверителност на личните данни и Политиката
за защита на личните данни е достъпен при поискване на хартиен носител и на следния
сайт: www.europedirect-gabrovo.info.
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