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ИНФОРМАЦИЯ ЗА САЙТА НА „ПРОФИ ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР“ ЕООД: 

 Идентифициране на дружеството:  „Профи Травъл Център“ ЕООД,  

лиценз за туроператор: РК-01-6668; 

 

 Контакти: гр. София, бул. „Витоша“ № 156, ет. 1,  

тел. 02/9516149; факс: 02/9819060; моб. 0882345555,  

e-mail: office@profitravel.bg; 

гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 91, тел. 032/964450, факс: 032/964450, моб. 0884363699, e-mail: 

office@profitravel.bg; 

 Категории лични данни, които се събират и за какви цели се обработват:  

Категориите данни в регистрите, които се отнасят се до физическите лица са: 

 

1. Данни в регистрите, които се отнасят до физическите лица - клиенти, пътуващи с „Профи Травъл 

Център“ ЕООД, в качеството му на туроператор: 

 

Данни относно физическата идентичност на субектите:  

Три имена, ЕГН/ЛНЧ, номер на лична карта/паспорт, дата и място на издаване, постоянен адрес, 

месторождение, телефони за връзка, електронен адрес; 

 

Специални (чувствителни) данни:  

В случаите, при които се изисква допълнителна информация за пътуващите за издаване на виза 

може да се иска предоставяне на информация за данни, разкриващи расов или етнически 

произход, данни за родителите, семейна идентичност, данни за здравословното състояние, 

трудова дейност, образование и др. 

 

2. Данни в регистрите, които се отнасят до служителите по трудово правоотношение/граждански 

договор в „Профи Травъл Център“ ЕООД: 

 

Данни относно физическата идентичност на субектите:  

име, ЕГН/ЛНЧ, номер на лична карта/паспорт, дата и място на издаване, постоянен адрес, 

месторождение, телефони за връзка, електронен адрес; 

 

Специални (чувствителни) данни – на основание чл. 62, ал. 7 от Кодекса на труда и Наредба № 4 

за документите, които са необходими за сключване на трудов договор, напр. Данни относно 

физиологично, психическо и психологично състояние на лицата. Данните са от значение при 

заемане на длъжности и изпълнение на функции, изискващи особено висока степен на 

отговорност, пряка ангажираност и непосредствен досег с хора, в това число от рискови групи; 

 

Данни относно социална идентичност - образование, специалност, място, номер и дата на 

издаване на дипломата, допълнителна квалификация; трудова дейност - професионална 

биография; 

 

Други - лични данни относно гражданско-правния статус на лицата, необходими за длъжностите, 

свързани с материална отговорност. Предоставят се на основание нормативно задължение. 
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 Категориите получатели на лични данни извън дружеството, както и дали ще се предават 

(трансферират) данни в трети страни извън ЕС: 

Личните данни при необходимост, включително при наличие на визов режим или при застрашаване 

живота и здравето на служителите на дружеството и/или пътуващите могат да се предоставят извън 

организацията: 

• на публични органи (Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, 

Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Министерство на туризма, 

съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление, посолства, консулства при 

осъществяване предмета на дейност на дружеството и когато се изисква издаване на визи за пътуванията 

т.н.); 

• на обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от 

името на администратора и по негово нареждане или възлагане) – счетоводна къща, IT компания 

поддържаща информационната система, подизпълнители по договор и др.; 

• на други държави /държава членка на Европейския съюз или трета страна/ при наличие на визов 

режим или в случай на възникване на извънредна ситуация; лични данни могат да се предават 

(трансферират) в трета страна, съгласно изискванията на чуждото законодателство за издаване на визи; 

• на дипломатическите представители на РБългария в чужбина при извънредна ситуация; 

• на бизнес партньори – за целите на съвместни продукти и услуги, др. 

•  Срок за съхранение на данните: До изтичането на нормативно или договорно определен срок; 

 Конкретни права на субектите на данните: 

1. Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни; 

2. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват 

незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, 

изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.); 

3. Право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между „Профи Травъл 

Център“ ЕООД и мен до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на 

правни претенции; 

4. Право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание 

съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за 

машинно четене формат. 

5. Ако е технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един 

администратор към друг. Правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от субекта 

на данни, както и лични данни, генерирани и събрани от дейност на „Профи Травъл Център“ ЕООД като 

администратор.  

6. Право на възражение - по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация, при 

условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство 

пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес; 



3 
 

7. Право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което 

поражда правни последствия за него, като субект на данни или го засягат в значителна степен; 

8.  Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда. 

 Ред за упражняване на правата на субектите на лични данни: 

Лични данни се предоставят на трети лица от управител на дружеството само след получаване на 

писмено съгласие от лицето, за което се отнасят данните, освен в случаите, свързани с опазване на 

обществения ред и сигурността. При неполучаване на съгласие от лицето или при изричен отказ да се 

даде съгласие, данните не се предоставят. Не се изисква съгласие на лицето, ако обработването на 

неговите лични данни се извършва само от или под контрола на компетентен държавен орган за лични 

данни, свързани с извършване на престъпления, на административни нарушения и на непозволени 

увреждания. Решението си за предоставяне или отказване достъп до лични данни за съответното лице 

администраторът съобщава на третото лице в  14 - дневен срок от подаване на искането. 

Регистрите, съдържащи лични данни не се изнасят извън сградите на администратора.  Правомерен е 

достъпът на ревизиращите държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи - 

писмени разпореждания на съответния орган, в който се посочва основанието, имената на лицата, за 

които се изискват лични данни, като за целите на дейността им е необходимо да им се осигури достъп до 

лични данни. 

Съдебен орган може да изиска лични данни, съдържащи се в регистри, писмено с изрично искане. В 

подобни случаи, на органите на съдебната власт, се предоставя копие от съдържащите се в регистрите 

лични данни, заверени с подписа на обработващ лични данни. За идентичността на предоставените копия 

от документи с оригиналите им, отговорност носи обработващият лични данни. В подобни случаи и ако в 

писменото искане на съдебния орган не се съдържа изрична забрана за разгласяване, обработващият 

лични данни е длъжен да информира лицето, но не и да възпрепятства работата на съответните органи. 

 Последствия, ако лични данни не бъдат предоставени:  

- Администраторът носи отговорност, когато необходимостта от предоставянето произтича от 

нормативен акт.  

- Когато необходимостта от предоставянето произтича от изискванията на чуждо законодателство 

за издаване на визи, при наличие на отказ от страна на пътуващия да предостави лични данни, 

съответното пътуване не може да бъде осъществено. 


