Декларация за поверителност
„Бизнес Софтуер Консулт“ АД, централен офис: гр.София, п.к.1504, бул. „Кн. Ал. Дондуков“ № 8282А, ет.6, ап.10; тел.: +3592 944 60 97, http://www.bsconsult.bg; e-mail: office@bsconsult.bg; ЕИК: 130203096;
Номер по ЗДДС: BG130203096.
Длъжностно лице по защита на личните данни: Олина Добрева, e-mail: olina.dobreva@bsconsult.bg
Бизнес Софтуер Консулт АД е създадена през 2000 г., като наследява 12 годишната практика на СД
"ТЕМА - Дилчев и Витанов" в разработката и поддържане на софтуерни продукти в областта на труда,
работната заплата, личния състав. В следващите вече 18 години ние успешно разширявахме бизнеса си
и в момента продължаваме да работим в следните основни направления:
- разработка и поддръжка на софтуерни продукти в областта на труда, работната заплата и личния
състав;
- изнесена обработка на данни за работни заплати и личен състав (payroll outsourcing);
- системна IT администрация (IT outsourcing);
- продажба и поддръжка на компютърна техника и специализирани системни и приложни
софтуерни продукти;
- оказване на специализирана консултантска помощ в описаните области;
Екипът ни се състои от над 20 опитни експерти в направленията, в които работим. Дългогодишни
наши клиенти са повече от 300 предприятия, работещи във всички области на икономиката. На тях ние
гарантираме коректност, навременно и качествено обслужване.
Нашите офиси:
- Централен офис: гр. София, бул. "Дондуков" №82А, ет.6, ап.10; тел.: 02/ 944 60 97; e-mail:
office@bsconsult.bg
- Офис Враца: гр. Враца, ул. "Иванка Ботева" №22, ет.2, офиси 12 и 13; тел. 092/ 66 03 87; лице за
контакти: Мирослав Ангелов; e-mail: officev@bsconsult.bg
- Офис Стара Загора: гр. Стара Загора, ул. "Братя Жекови" №57; тел. 042/ 4 01 15; лице за
контакти: Румян Крумов; e-mail: officesz@bsconsult.bg
Вашата поверителност е важна за нас. Настоящата декларация за поверителност обяснява какви
лични данни Бизнес Софтуер Консулт събира от Вас чрез нашето взаимодействие с Вас и чрез нашите
продукти, както и начина, по който използваме тези данни.
„Бизнес Софтуер Консулт“ АД събира, обработва и съхранява лични данни на:
- Служители;
- Клиенти;
- Доставчици.
ДЕКЛАРИРАМЕ ЧЕ:
-

Използваме събраната информация, събрана от всички наши услуги, за да ги предоставяме,
поддържаме, защитаваме и подобряваме, да разработваме нови, както и за защита на
служителите и клиентите си.

-

Събираме, обработваме и/или съхраняваме събраните лични данни на основание трудови
правоотношения със служители, договорни отношения с доставчици и клиенти, законови
разпоредби и др.

-

Срока на съхранение на личните данни е съгласуван със законовите разпоредби. Ние
съхраняваме Вашата лична информация както е необходимо, в зависимост от нуждите, за които
тя е била събрана. Ще съхраняваме и използваме Вашата информация както е необходимо, за
да отговаря на нашите бизнес и правни задължения, за разрешаване на спорове, защита на
нашите активи и изпълнение на нашите споразумения.

-

Събираните личните данните не се предоставят на трети страни, извън Европейския съюз.

-

„Бизнес Софтуер Консулт“ АД не ползва системи, които вземат автоматизирани решения за Вас,
нито прави профилиране на вашите лични данни.

„Бизнес Софтуер Консулт“ АД спазва приложимите закони за защита на личните данните в
Европейското икономическо пространство, които, ако са приложими, включват следните права:
-

Ако обработката на лични данни се основава на Вашето съгласие, Вие имате право по всяко
време да оттеглите съгласието си за бъдеща обработка;
Имате право да поискате от нас като "администратор на данни", както е посочено в закона,
достъп до и коригиране на Вашите лични данни;
Имате право да се възразите срещу обработката на Вашите лични данни;
Имате право да получи личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за
машинно четене формат и имате право да прехвърли тези данни на друг администратор;
Имате право да подадете жалба до орган за защита на данните.

Когато обработваме лични данни за Вас, ние го правим с Ваше съгласие и/или като необходимост,
за да предоставяме използваните от Вас наши продукти/услуги, да управляваме нашата фирма, да
отговорим на нашите договорни и правни задължения, да защитим нашите системи и клиенти или да
изпълним други легитимни интереси на „Бизнес Софтуер Консулт“ АД.
„Бизнес Софтуер Консулт“ АД се ангажира да защитава сигурността на Вашите лични данни.
Ние ползваме различни технологии и процедури за сигурност, за да защитим Вашите лични данни
от неразрешен достъп, ползване или разкриване. „Бизнес Софтуер Консулт“ АД има разработена и
внедрена система за управление на сигурността на личните данни по Общия Регламент за Защита на
Личните Данни (GDPR) и гарантира, че данните на всички субекти се събират, обработват и съхраняват
законосъобразно.
За повече информация може да се свържете с нас!
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