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1. Какво ни трябва? 
Нашата Политика за защита на личните данни урежда използването и съхранението на 
Вашите данни. Можете да видите нашата Политика за защита на личните данни на 
следния линк: http://www.transoil2008.com 
ТРАНС ОЙЛ 2008 ЕООД е администратор на лични данни, които Вие (Субектът на 
данните), ни предоставяте. Ние събираме от Вас следния вид лични данни: 
• Име, презиме, фамилия; 
• E-mail; 
• Телефон 
2. Защо ни е необходимо? 
Личните Ви данни са ни необходими, за да Ви предоставим следните услуги: 
• Личните Ви данни са ни необходими за целите на изпълнение на сключен договор, 
както и за поддържането на бизнес кореспонденция и бизнес контакти 
3. Какво правим с Личните Ви данни? 
Личните Ви данни се обработват в ТРАНСОЙЛ 2008 ЕООД намиращ се в България. 
Хостингът и обработването на Вашите данни се извършват в АКСЕЛА ДИГИТАЛ. 
Трети страни нямат достъп до личните Ви данни, освен ако не съществува специфично 
законово изискване. 
4. Колко дълго ги съхраняваме? 
Съгласно законите на Република България, ние сме задължени да съхраняваме вашите 
документи за 11 години, в съответствие с Политиката за съхранение на данни. След 
този период личните Ви данни, които се съхраняват при нас, ще бъдат необратимо 
унищожени. Всички лични данни, съхранявани от нас за известия за маркетинг и 
актуализиране на услугата, ще се съхраняват от нас до момента, в който ни уведомите, 
че повече не желаете да получавате тази информация. Моля, вижте Правила за 
запазване на данни за повече информация, относно графика за запазване на личните 
данни. 
5. Какви са правата Ви? 
Ако смятате, че личните данни, които притежаваме за Вас, са неточни или непълни, 
имате възможност да поискате да видите тази информация, да я поправите или да я 



 

 

изтриете. Моля, свържете се с нас чрез Формуляр за Заявка за Достъп до данни на 
Физически лица или по удобен за Вас начин. 
В случай, че искате да подадете оплакване от начина, по който сме обработили личните 
Ви данни, моля, свържете се с Отговорника по Защита на Данните на 
gdpr@transoil2008.com или в писмена форма на бул. Васил Левски 214, 4000 Пловдив, 
България. Нашият Отговорника по Защита на Данните ще разгледа жалбата Ви и ще 
положи всички възможни усилия, за да разреши въпроса. 
Ако и след това смятате, че Вашите лични данни не са били обработени по 
законосъобразен начин, можете да се свържете с Комисия за Защита на Личните Данни 
и да подадете жалба до тях на e-mail: kzld@cpdp.bg, или на адрес: гр. София 1592, бул. 
„Проф. Цветан Лазаров” № 2. 
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