
 
 

ЛОМИНИ ООД 

www.lomini.com 

ул. Васил Кънчев № 26, вх. Г, ет. 4, офис 20, 1510 София,  

Email: lomini@lomini.com   Teл. (02) 988 3537, Факс (02) 986 6224 

ИНДДС BG040211279                   БУЛСТАТ 040211279 
 

Политика за поверителност 

 

Събиране и цели 

ЛОМИНИ ООД може да събира лични данни на физически лица в следните случаи:         

 Издаване на фактура, гаранционна карта или друг документ, за изпращане на 

поръчана стока към клиенти или посещение от наш техник. 

 Получаване на запитване, изготвяне на оферта или закупуване на наши продукти. 

 Получаване на автобиография и други документи, необходими за участие в 

процедура за подбор на персонал по обява на ЛОМИНИ ООД и/или по желание на 

физическото лице. 

 Изготвяне на трудово досие на наши служители. 

 

ЛОМИНИ ООД обработва лични данни единствено и само за изпълнение на следните цели: 

 Законни бизнес цели на фирмата;   

 Извършване на стопанска дейност на ЛОМИНИ ООД;  

 Сключване и/или за изпълнение на договор; 

 Изпълнение на задължения на ЛОМИНИ ООД по действащото трудово, гражданско, 

данъчно, осигурително и друго законодателство;  

 Гарантиране на условия за безопасност и сигурност на своите служители и 

имущество;  

 Предотвратяване и/или разследване на инциденти, нарушения и престъпни 

посегателства;  

 Получено съгласие при изпращане на запитване и др. 
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В зависимост от конкретната цел, ЛОМИНИ ООД може да обработва различни набори 

данни, като: 

 Имена, адрес, ЕГН (напр. за издаване на фактура, гаранционна карта, за куриер)  

 Данни за връзка (адрес, телефон, e-mail) – при кореспонденция, договор, друго 

 

За наши служители по трудови/граждански договори: 

 Име, паспортни данни, телефон; 

 Финансови данни: размер на възнаграждение, банкова информация, ползване/ 

погасяване на кредити, издръжки, запори, други задължения;  

 Образование, квалификации, трудова история, професионален опит, семейно 

положение, деца; 

 Здравословно състояние: текущо здраве, общи заболявания, хронични 

заболявания и др. 

 Съдимост 

 

ЛОМИНИ пази лични данни за срокове, съобразени с конкретната бизнес цел или цели, за 

които е събрана и/или за срока, определен от закона. Критериите за определяне на 

срокове, които не са правно регламентирани, са в зависимост от: 

 Целта на събиране на данни и изпълнението на тази цел. 

 Основанието за събиране на данните (до оттегляне на съгласието за обработка). 

 

Достъп до лични данни 

Като субект на лични данни, Вие имате законово право, да получите личните данни, които 

Ви засягат и които се обработват от нас, в структуриран, широко използван и пригоден за 

машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор, 

при определени от закона условия. Вие можете да възразите срещу обработването, да 
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поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или 

изтриване на данните 

За да заявите подобно желание за достъп, молим да се свържете с нас на e-mail адрес: 

lomini@lomini.com или на телефон +359 (2) 988 3537 или на нашия адрес: София 1510, ул. 

"Васил Кънчев" № 26, вх. Г, ет. 4, офис 20.  

ЛОМИНИ се задължава да разглежда всички заявления за достъп и да се произнася 

писмено в 60-дневен срок по всяко искане на физическо лице във връзка с упражняване на 

правата му за получаване на информация.  

Срокът може да бъде мотивирано удължен в случаите, когато обективно се изисква по-

дълъг срок за събирането на всички искани данни и това би затруднило дейността на 

Администратора. В случаи на идентифицирани неточности, ЛОМИНИ ООД се задължава да 

коригира без излишно забавяне неточните лични данни, свързани с него. 

Защита на данните 

ЛОМИНИ ООД е внедрила строги правила за защита на данните, които събира и обработва. 

Правилата за работа са неизменна част от внедрената в ЛОМИНИ ООД система за 

управление на информационна сигурност съгласно изискванията на ISO 27001:2013. 

Контакти 

ЛОМИНИ ООД 

Длъжностно лице за защита на данните: Цветелина Кузова 

София, ул. "Васил Кънчев" № 27, вх. Г, ет. 4, офис 20  

телефон +359 (2) 988 3537 

имейл: lomini@lomini.com 
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Комисия за защита на лични данни: 

Бул. Цветан Лазаров, № 2, 1592 София,  

Tel. +359 2 915 3555; Fax +359 2 915 3525; 

e-mail: kzld@cpdp.bg  Website: http://www.cpdp.bg/ 

 


