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Политика за сигурност на личните данни, обработвани от „Профи Травъл 
Център“ ЕООД 

 
I. ЦЕЛ И ОБХВАТ 

 
Чл. 1. „Профи Травъл Център“ ЕООД, като взе предвид факта, че бързото технологично 
развитие и глобализацията създадоха нови предизвикателства пред защитата на личните 
данни и, че технологиите позволяват и на частните дружества, и на публичните органи да 
използват лични данни в безпрецедентни мащаби, за да упражняват дейността си, а 
физическите лица все по-често оставят лична информация, която е публично достъпна, и 
същевременно отчете правото на неприкосновеност на личността и в частност на личните 
данни и изискванията относно защита на данните, въведени с разпоредбите на 
Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и 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, насочва своите усилия в посока защита срещу 
неправомерно обработване на личните данни на физическите лица, приема настоящата 
политика за сигурност на личните данни, обработвани от дружеството 
 
Чл. 2. Тази политика се прилага по отношение на всички лични данни, обработвани от 
„Профи Травъл Център“ ЕООД. 
 
Чл. 3. Чл. 3. Лицата задължени да спазват правилата, въведени с настоящата политика 
са управителят на дружеството; обработващите лични данни и лицата, съхраняващи 
личните данни на служителите и на клиентите на „Профи Травъл Център“ ЕООД. 
 

II. РИСКОВЕ ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
 
Чл. 4. При посочване на рисковете за сигурността на личните данни следва да бъде взето 
предвид нивото на въздействие на обработката върху данните, което зависи от вида 
данни, които се обработват и е описано подробно в оценката на въздействие. 

Чл. 5. Основните рискове, които съществуват относно личните данни, обработвани от 
„Профи Травъл Център“ ЕООД са: 

- Изтичане на информация; 
- Нарушение на сигурността; 
- Неправомерен достъп на неоторизирани лица; 
- Загуба/ неправомерно унищожаване на данни. 

 
III. ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Чл. 6. Основните правила, които следва да бъдат спазвани при обработка на лични данни 
от лицата, боравещи с данните са: 

- Предоставяне на достъп до данните единствено и само на оторизирани лица и то 
за целите, за които данните са им необходими, както и предоставяне само на тези 
данни, които са необходими; 

- Не се допуска споделяне на лични данни по начин, различен от установения в 
дружеството, през неофициални канали като социални мрежи и лични електронни 
пощи. 
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- Всеки боравещ с лични данни е длъжен да защити компютъра си от неправомерен 
достъп чрез въвеждането на сигурна парола, като същата не следва да бъде 
споделяна при никакви условия на трети лица; 

Чл. 7. Основните правила, които следва да бъдат спазвани при съхранение на лични 
данни от лицата, боравещи с данните са: 

- Съхраняване на данните в помещения с ограничен достъп в заключени шкафове и 
метални каси; 

- Ако данните се съхраняват на електронни носители като дискове и флаш – 
памети, последните следва да бъдат пазени по посочения в предходните пунктове 
начин; 

- Достъпът до помещението, в което се съхраняват сървърите, на които са качени 
данните следва да бъде ограничен; 

- Компютрите, на които се съхраняват лични данни следва да имат пододяща 
антивирусна защита; 

- Личните данни не следва да бъдат запазвани на устройства като мобилни 
телефони, смартфони и таблети. 

 

§ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 
§ 1 Настоящата политика е приета с Решение на управителя на „Профи Травъл Център“ 
ЕООД и влиза в сила от 25.05.2018 г. 

 

 
 

 


