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1. Правни основания и цели на обработката на данните 
 

Защитата на Вашите лични данни е от голямо значение за нас. 

Следователно, като администратор на лични данни, Лева Австрия ООД, Lewa Austria 

GmbH обработва вашите лични данни единствено и само въз основа на законовите 

разпоредби (по-специално ОРЗД, Закон /акт/ за телекомуникациите 2003). 

 

Лева , Lewa обработва предоставените от Вас лични данни или Лева Lewa събира 

Ваши лични данни, за изпълнение на договорните задължения (чл. 6, ал. 1б от ОРЗД), 

въз основа на законови задължения (чл. 6, ал. 1в от ОРЗД), на базата на вашето 

съгласие (чл. 6, ал. 1а от ОРЗД), както и за защита на нашите законни интереси (чл. 6, 

ал. 1е от ОРЗД). 

 

Вашите лични данни се обработват по-специално за следните цели: 

• За поддържане на бизнес отношения и личен контакт. 

 За изпълняване на договора по смисъл на реализиране на продажби и 

предоставяне на услуги, както и пред договорни мерки. 

• За иницииране на бизнес сделки по отношение на собствените ви услуги. 

 

2. Получатели на лични данни 

Ние обработваме заявки за обработка на данни. 

 

Предоставяме Вашите лични данни, само за изпълнение на договорни задължения, 

законови задължения и въз основа на  вашето съгласие, както и за защита на нашите 

законни интереси към следните категории получатели в Европейския съюз: 

 

 Съдилища 

 Компетентни административни органи, по-специално финансови органи 

 Законови представители 

 Консултанти по управление 

 Външни доставчици на ИТ услуги, като системни администратори, доставчици, 

доставчици на облачни услуги, хостинг доставчици 

 Дипломирани експерт-счетоводители (данъчни консултанти и одитори) 

 Изпълнителен съвет на администратора на данни 



 Клонове и търговски офиси на администратора на данни 

 Банки и доставчици на платежни услуги 

 Застрахователни дружества /компании/ 

 Доставчици на администратора на данни 

 Клиенти на администратора на данни 

 Агенции за събиране на вземания  

 Кредитори от трети страни, като лизингови или факторинг дружества и 

правоприемници, ако стоките или услугите са финансирани по този начин 

 Финансиращи организации /органи/ 

 

3. Информация за поверителност на данните в процеса на 

заявление /апликация/ 

 

Събираме и обработваме личните данни на кандидатите за целите на процеса на 

заявление /апликация/. Обработването може да се извърши и по електронен път. 

Такъв е по-конкретно случаят, когато кандидатът ни изпраща съответните документи 

за кандидатстване по електронен път, напр. по електронна поща или чрез нашия уеб 

формуляр. Ако Лева Австрия ООД, Lewa Austria GmbH сключи трудов договор с 

кандидат, предоставените лични данни ще бъдат запазени за целите на уреждането на 

трудовото правоотношение при спазване на законовите разпоредби. Ако не бъде 

сключен трудов договор от наша страна със заявителя, документите за заявлението ще 

бъдат изтрити шест месеца след уведомяване за решението за отхвърляне, при 

условие че няма друг законен интерес на Лева Никксо Австрия ООД  Lewa Austria 

GmbH да се противопостави на това заличаване. При използването на нашата уеб 

форма, данните се предават към нас в криптирана форма според текущото 

технологично състояние. Друга възможност е да подадете заявленията си по имейл. В 

този случай обаче изтъкваме, че кандидатите трябва да гарантират сами кодирането. 

Поради тази причина ви препоръчваме да използвате нашия уеб формуляр. 

Документите, които ни предоставяте в контекста на евентуално възстановяване на 

Вашите пътни разходи, се съхраняват съгласно данъчните разпоредби и се заличават 

след изтичане на законовите задължения за задържане. 

 

4. Продължителност на съхранението на данните 
 

 

Вашите лични данни се обработват от нас само докато е необходимо за посочените по-

горе цели. Ние обработваме Вашите лични данни във всеки случай до края на бизнес 

отношенията или до изтичането на гаранционните срокове, гаранциите, ограниченията 

и законовите срокове за съхранение, които се отнасят за администратора на данни. В 



допълнение, ние обработваме Вашите лични данни до края на всеки спор, който 

изисква данните като доказателство. 

 

5. Информация за правата на субекта на данните 
 

 

Като цяло имате права на информация, корекция, изтриване, ограничаване, 

преносимост на данни и отмяна. За да ги използвате, моля, свържете се с нас. 

Тъй като обработваме личните данни съгласно законните ни интереси, обикновено 

имате право да възразите, ако съществуват причини, произтичащи от личните ви 

обстоятелства, които отново говорят за тази обработка. 

Тъй като обработваме личните данни (също) за целите на пряка реклама, можете да се 

противопоставите по всяко време на обработката за целите на пряката реклама. 

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време за обработката на данни, които сте 

предоставили доброволно. Отмяната ще доведе до това, че вече няма да обработваме 

вашите данни за горепосочените цели от датата на отмяната. 

Ако смятате, че обработката на вашите данни противоречи на закона за защита на 

данните или че по някакъв начин са нарушени Вашите права за поверителност, можете 

да подадете жалба до надзорния орган. В Австрия отговаря Органът за защита на 

данните. 

 

6. Актуализации към тази Декларация за поверителност на 

данните 

Ние си запазваме правото да изменяме тази Декларация за поверителност на данните, 

както е необходимо за техническо развитие или законови промени, или във връзка с 

предлагането на нови услуги или продукти. 

 

7. Контактни данни 

Можете да се свържете с нас на следните адреси: 

Лева Австрия ООД , Lewa Austria GmbH 

Diefenbachgasse 35/3/9 

1150 Виена 

Телефон: +43 1 877 3040 0 

Email: datenschutz@lewa.at   

mailto:datenschutz@lewa.at


Приложение 1: Обработени лични данни на клиенти, 

доставчици, бизнес партньори и заинтересовани страни 

 

• Информация за контакт (напр. Име или име на дружество /фирма/ 

наименование, адрес, номер на телефон и факс, имейл адрес и друга 

необходима информация поради съвременните комуникационни техники, година 

на раждане, ден на раждане и месец на раждане), адреси на уебсайтове, лица 

за контакт 

• Данни от търговски регистър, извлечение от регистъра на търговците, данъчен 

номер,  

• Номер по ДДС 

• Данни за кредитоспособността 

• Обект на доставка или изпълнение 

• Трети страни, допринасящи за изпълнението на услугите 

• Условия за доставка и сервиз 

• Условия за финансиране и плащане 

• Банкови връзки 

• Данни, отнасящи се до плащането или поведението на производителността на 

субекта, за който се отнасят данните 

• Копия на документ за самоличност 

• Договорни текстове и бизнес кореспонденция 

• Регистрационен номер на автомобил 

 

Приложение 2: Обработени лични данни на заявителите 

/апликантите/ 

 Име (ако е предоставено от субекта на данните) 

 Дата на раждане, гражданство, заглавие, пол (ако е посочено от субекта на 

данните) 

 Адрес, телефонен номер, имейл адрес (ако е предоставен от субекта на 

данните) 

 (Портрет) (ако е предоставена от субекта на данните) 

 Данни за обучението, професионален опит (ако са предоставени от субекта на 

данните) 

 желана заетост, начало на желаната заетост (ако е предоставена от субекта на 

данните) 

 Езикови умения (ако са предоставени от субекта на данните) 

 Специфични професионални изисквания 

 Отзиви 

 Резултати от теста, оценка 



 Дата на кандидатстване, характер на заявлението, статус на заявлението, 

история на приложението 

 Кореспонденция с кандидата 

 Оценка на степента дали кандидатът отговаря на необходимите изисквания 

 

 

 


