
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ДЕТАЙЛИ ОТНОСНО ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

ОТ ГРУПАТА „ГРИЙН ЛАЙФ“ 

 

Това Приложение е неразделна част от Споразумение за обработване на Лични 

данни („Споразумението“) сключено между дружество.......... от Групата Грийн 

лайф и ............................, в качеството му/й на .................... .  

Клаузите по-долу регламентират Обработването на Лични данни от дружество.......... 

от Групата Грийн лайф при изпълнение на Дейностите по следните Основни 

Договори: 

(i)  Сключени към Ефективната дата*: 

*Ако по различните Основни Договори видът на Обработването се различава от предвиденото в това 
Приложение, информацията следва да бъде предоставена поотделно  

Договор 
№ в 

системата 

на .... 

Начална 
дата на 

Договора 

Крайна дата на 
Договора 

Предмет на договора  

    

    

 

Крайната дата на Основния Договор може да бъде изменена съгласно условията в 

него.  

(ii) Такива, които предстоят да бъдат сключени между Страните, с референция 

към настоящото Споразумение.  

 

1. СЪЩНОСТ, ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ОБРАБОТВАНЕТО  

Същността и предметът на Обработването е извършването на Дейността – 

обработване на лични данни на ............................... за ..................... цели. 

Обработването се извършва за постигане на целите, които Администраторът е 

определил и с оглед на които е възложил Дейността. 

 

2. Продължителност на Обработването (Моля маркирайте приложимите полета с 

„X”) 

[ ] Продължителността на Обработването съвпада с продължителността на 

Основния договор; 

[] В отклонение с продължителността на Основния Договор, страните се 

съгласяват, че продължителността на Обработването ще е ................ г. 

 

3. Категории Субекти на Данни (Моля маркирайте приложимите полета с „X”)  

[] Служители на дружество.......... от Групата Грийн лайф 

[ ] Агенти, консултанти и други експерти, работещи за дружество.......... от 

Групата Грийн лайф; 

[ ] Клиенти на дружество.......... от Групата Грийн лайф;  

[] Служители на други Администратори (Доставчици); 

[ ] Агенти, консултанти и други експерти, работещи за други Администратори 

(Доставчици и партньори на дружество.......... от Групата Грийн лайф); 

[ ] Други: …………………………………………………….. 



 

4. Видове Лични данни (Моля маркирайте приложимите полета с „X”) 

 [] Общи Лични данни (данни от лична карта, ПК, доход и др.) 

 [] Данни за контакт (телефонен номер, мобилен телефон, email адрес, факс и 

др.) 

 [ ] Общи договорни данни (уникален идентификационен номер на клиент, 

плащания и др.) 

 [ ] Исторически данни на дружество.......... от Групата Грийн лайф 

 [ ] Информация за достъп до системи/ използване / ауторизации; 

  

 

5. Обработващи Подизпълнители 

Подизпълнител 
[Попълнете наименование 
на компанията, 
регистрационен номер, 

адрес, лица за контакти]  

Предмет и цел на 
Обработването 

Категории 
Субекти на 
данни 

Видове Лични 
данни на 

дружество...

....... от 

Групата 

Грийн 

лайф 

Продължителност 
на Обработването 

............. 
Булстат: .................. 
Адрес: ................. 

Лице за контакт: ........... 

   Съгласно 
българското 
законодателство, 

свързано със 
счетоводна 

обработка и 
съхранение на 
лични данни 

 

6. Съхранение на лични данни:  

 

[] Съгласно българското законодателство, свързано с счетоводна обработка и 

съхранение на лични данни 
 

[   ] Други: …………………………………………. 

 

 

 

дружество.......... от Групата Грийн лайф Подпис: ____________________________ 

Име:  

Длъжност:  

Дата на подписване: __________________ 

 

[Доставчик] 

Подпис: ____________________________ 

Име: _______________________________ 

Длъжност: __________________________ 

Дата на подписване: __________________ 


