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Споразумение за обработване на лични данни 

 

Настоящото Споразумение за обработване на лични данни и неговите Приложения се 

прилагат за обработката на Лични данни от дружество................ от Групата Green Life от името на 

Служителя/ Клиента/ Контрагента (Лични данни), за да предоставят правоотношения/ услуги, 

договорени в Договора. Приложенията към Споразумението за обработване на лични данни за 

всяко правоотношение/ услуга ще бъдат предоставени в допълнително. Това Споразумение за 

обработване на лични данни е предмет на условията на Договора (използваните и недефинирани 

тук термини с главни букви имат значенията, дадени им от Общия регламент за защита на данните 

2016/679 (GDPR)). В случай на конфликт, Приложението към Споразумението за обработване на 

лични данни има предимство пред Споразумение за обработване на лични данни, което има 

предимство пред Договора, освен когато в Договора е изрично посочено, чрез идентифициране на 

съответния раздел на Споразумението за обработване на данни, пред който Договорът има 

предимство. 

1. Обработване 

1.1 Служителят/ Клиентът/ Контрагентът (а) е единственият Администратор на Личните данни 

на Служителя/ Клиента/ Контрагента или (б) е получил разрешение от съответния/ите 

Администратор/и , така че да даде съгласие за обработката на Лични данни на Служителя/ 

Клиента/ Контрагента от дружествата от Групата Green Life, както е описано в това 

Споразумение за обработване на лични данни. Служителят/ Клиентът/ Контрагентът 

определя дружество............... от Групата Green Life като Обработващ Лични данни на 

Служителя/ Клиента/ Контрагента.  

1.2 Списъкът на категориите Субекти на данни, видове Лични данни на Служителя/ Клиента/ 

Контрагента, Специални категории Лични данни и дейностите по обработването им е 

изложен в приложимото Приложение към Споразумение за обработване на лични данни 

за правоотношение/ услуга. Продължителността на обработването съответства на 

продължителността на правоотношението/ услугата, освен ако не е посочено друго в 

съответното Приложение към Споразумението за обработване на лични данни. 

Естеството, целта и предмета на обработването е предоставянето на правоотношението/ 

услугата. 

1.3 Дружество............... от Групата Green Life ще обработва Личните данни на Служителя/ 

Клиента/ Контрагента съгласно писмените инструкции на Служителя/ Клиента/ 

Контрагента. Обхватът на инструкциите на Служителя/ Клиента/ Контрагента за 

обработване на Лични данни на Клиента се определят от Договора , това Споразумение за 

обработване на данни, включително приложимото Приложение към Допълнително 

споразумение за обработване на лични данни и, ако е приложимо, използването и 

конфигурирането на характеристиките на правоотношението/ услугата от Служителя/ 

Клиента/ Контрагента.  

1.4 Служителят/ Клиентът/ Контрагентът е единствено лице контакт за дружество............... от 

Групата Green Life. Тъй като други Администратори могат да имат определени права 

спрямо дружество............... от Групата Green Life, Служителят/ Клиентът/ Контрагентът се 
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задължава да упражнява всички тези права от тяхно име и да получава всички необходими 

разрешения от другите Администратори . Дружество............... от Групата Green Life ще е 

освободенo от задължението си да информира или уведомява друг Администратор, когато 

дружество............... от Групата Green Life е предоставило такава информация или 

уведомление до Служителя/ Клиента/ Контрагента. Също така, дружество............... от 

Групата Green Life ще служи като единствено лице за контакт на Служителя/ Клиента/ 

Контрагента по отношение на задълженията си като Изпълнител съгласно настоящото 

Споразумение за обработване на лични данни. 

1.5 Дружество............... от Групата Green Life ще спазва всички законови и подзаконови актове 

на ЕИП за защита на данните (Закони за защита на данните) по отношение на 

правоотношенията/ услугите, приложими към Обработващите. Дружество............... от 

Групата Green Life не носи отговорност за определянето на изискванията на законите, 

приложими към бизнеса на Служителя/ Клиента/ Контрагента, или че предоставянето на 

правоотношенията/ слугите на дружество............... от Групата Green Life отговаря на 

изискванията на тези закони. Служителят/ Клиентът/ Контрагентът е отговорен за 

законосъобразността на Обработването на Личните данни на Служителя/ Клиента/ 

Контрагента между страните. Служителят/ Клиентът/ Контрагентът няма да използва 

правоотношението/услугата заедно с Лични данни, доколкото това би нарушило 

приложимите Закони за защита на данните. 

2. Технически и организационни мерки 

2.1 Дружество............... от Групата Green Life ще реализира и поддържа техническите и 

организационни мерки, описани в приложимото Приложение на Споразумението за 

обработване на лични данни (ТОМ), за да осигури ниво на сигурност, съответстващо на 

риска за обхвата на отговорност на Дружество............... от Групата Green Life. ТОМ са 

предмет на техническия прогрес и по- нататъшното развитие. Съответно, 

Дружество............... от Групата Green Life си запазва правото да променя ТОМ, при условие 

че функционалността и сигурността на правоотношенията/ услугите не се влошава. 
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2.2 Служителят/ Клиентът/ Контрагентът, потвърждава, че ТОМ осигуряват подходящо 

ниво на защита на Личните данни на Служителя/ Клиента/ Контрагента, като отчитат 

рисковете, свързани с обработката на Личните данни на Служителя/ Клиента/ 

Контрагента. 

3. Права на субекта на данни и искания 

3.1 Доколкото това е позволено от закона, Дружество............... от Групата Green Life ще 

информира Служителя/ Клиента/ Контрагента за искания от лица, които упражняват своите 

права на Субекти на данни (напр. поправка, изтриване и блокиране на данни), адресирани 

директно до Дружество............... от Групата Green Life относно Личните данни на 

Служителя/ Клиента/ Контрагента. Служителят/ Клиентът/ Контрагентът е задължен да 

отговори на такива искания на Субектите на данни. Дружество............... от Групата Green 

Life ще съдейства в рамките на разумното на Служителя/ Клиента/ Контрагента да отговори 

на такива искания на Субекти на данни. 

4. Искания на трети страни и поверителност 

4.1 Дружество............... от Групата Green Life няма да разкрива Лични данни на Клиента на 

трети лица, освен ако не е упълномощено от Клиента или се изисквне на 

законодателството. Ако държавен или Надзорен орган изискват достъп до Лични данни 

на Служителя/ Клиента/ Контрагента, Дружество............... от Групата Green Life ще 

уведоми Клиента преди разкриването им, освен ако това не е забранено от 

законодателството. 

4.2 Дружество............... от Групата Green Life изисква от целия си персонал, упълномощен да 

обработва Личните данни на Служителя/ Клиента/ Контрагента, да се ангажира с 

поверителността и да не обработва такива Лични данни на Служителя/ Клиента/ 

Контрагента за каквито и да било други цели, освен по нареждане на Служителя/ Клиента/ 

Контрагента или ако това се изисква от приложимото законодателство. 

5. Одит 

a. Дружество............... от Групата Green Life, в рамките на разумното, ще си 

сътрудничи с Служителя/ Клиента/ Контрагента, като предостави налична 

допълнителна информация относно ТОМ, за да съдейства на Служителя/ 

Клиента/ Контрагента по-добре да разбере тези ТОМ. 

b. Ако Клиентът има нужда от допълнителна информация, за да изпълни своите 

одиторски задължения или със задълженията на други Администратори или с 

искане на компетентен Надзорен орган, Служителят/ Клиентът/ Контрагентът ще 

уведоми дружество............... от Групата Green Life писмено, за да позволи на 

дружество............... от Групата Green Life да предостави такава информация или да 

предостави на Служителя/ Клиента/ Контрагента достъп до нея. 

c. Доколкото не е възможно по друг начин да изпълни задължения за одит съгласно 

приложимото законодателство, само имащи право по закон лица (като държавен 

орган, контролиращ дейността на Служителя/ Клиента/ Контрагента), Служителят/ 

Клиентът/ Контрагентът или негов упълномощен одитор може да извърши посещение 

на съоръженията на място използвани за предоставянето на 

правоотношението/услугата, в работно време и само по начин, който причинява 

минимални смущения за бизнеса на дружество............... от Групата Green Life, при 

условие че координира времето на такова посещение и в съответствие с всички 

одиторски процедури, описани в Приложението към Споразумението за обработване 
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на лични данни, с цел да се намали риска за другите Служители/ Клиенти/ 

Контрагенти на дружество............... от Групата Green Life. 

6. Връщане или изтриване на лични данни на Клиента 

6.1 При прекратяване или изтичане на Договора, дружество............... от Групата Green Life 

ще изтрие или върне Личните данни на Служителя/ Клиента/ Контрагента, които 

притежава, освен ако не е предвидено друго от приложимото законодателство. 

7. Подизпълнители, обработващи лични данни 

7.1 Служителят/ Клиентът/ Контрагентът упълномощава дружество............... от Групата 

Green Life да ангажира подизпълнители, обработващи Лични данни на Служителя/ 

Клиента/ Контрагента (Подизпълнители, обработващи Лични данни). Списък на 

настоящите Подизпълнители се съдържа в съответното Приложение към 

Споразимението за обработване на лични данни. Дружество............... от Групата Green 

Life ще уведоми Служителя/ Клиента/ Контрагента предварително за всички промени по 

отношрние на Подизпълнителите, обработващи Лични данни, както е посочено в 

съответното Проложение към Споразумението за обработване на лични данни.



 

 

 


