Уведомление за поверителност за лица, които не са служители на Карлсберг България АД посетители в пивоварни „Пиринско пиво“ и „Шуменско пиво“, собствени на „Карлсберг
България“ АД
Карлсберг България АД, в качеството му на получател на услуги (възложител) със седалище и
адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес парк 1, сгр. 10, ет. 4, ЕИК
127015636, представлявано от Денис Шерстенников – Главен изпълнителен директор
(Карлсберг) е подготвило това Уведомление за поверителност на лицата като Вас, които не са
служители на Карлсберг и предоставят услуги на Карлберг директно или индиректно или по
друг повод посещават пивоварните заводи на компанията. По-конкретно това уведомление се
отнася за:
•
Контрагенти - физически лица, служители на фирми за транспорт на готова продукция
или амбалаж;
•
Контрагенти – физически лица, служители на фирми за товарене на отпадъци, резервни
части, оборудване и химикали;
•
Контрагенти - физически лица или представители на юридически лица за разтоварване
на основни суровини и вторични продукти;
•
Контрагенти – физически лица, временно работещи в заводите по договори за услуги
или по договори за временна заетост;
•

Представители на публични институции, които осъществяват контрол;

•

Посетители, които не попадат в някоя от категориите, изброени по-горе.

Целта на това уведомление е да Ви даде информация как Карлсберг събира, обработва,
съхранява или използва по друг начин информация за Вас и за вашите права по отношение на
тази информация
На Карлсберг му се налага да обработва личните ви данни, за да ви допусне на територията на
пивоварния завод, с оглед съображения за опазване живота, здравето и безопасността на Вас и
на нашите служители, осигуряване на чистотата, безопасността и качеството на продуктите,
които ние произвеждаме и предлагаме.
При някои ограничени обстоятелства, можем да поискаме изричното Ви съгласие, за да
обработим личните Ви данни, но в повечето случаи ще обработваме данните Ви поради
причините, изброени в това уведомление и няма да е необходимо да предоставяте съгласието
си за това.
В този документ „Карлсберг“, „ние“ или „нас“ се отнася до дружеството на Карлсберг към което
вие предоставяте услуги. Освен това, ще срещнете названието „Карлсберг Груп“, която включва
всички дружества на Карлбсерг в глобален мащаб.
Карлсберг може да актуализира този документ за в бъдеще, ако например внедрим нови
системи или процеси, които касаят използването на вашите лични данни.
„ОРЗД“ е Общ регламент за защита на данните, който е нормативен акт на ЕС, уреждащ вашите
права във връзка с личните ви данни и това как организациите трябва да ги защитават.
Какви категории лични данни събира Карлсберг за мен и за какво ги използва?

"Лични данни" означава всяка информация, отнасяща се до Вас. Карлсберг ще събира,
обработва и използва следните видове лични данни за вас:
•
Идентификационни данни, като Вашето име, подпис, служебен имейл адрес, служебен
адрес, място на дейност, гражданство, информация от паспорта/личната ви карта, от
шофьорска книжка;
•
пол;

Лична информация, като дата на раждане, данни за контакт с ваши най-близки хора,

•
Информация за услугите, които предоставяте и как получавате възнаграждението за
тях, като начална и крайна дата на договора, по силата на който предоставяте услуги,
отработени часове по повод предоставянето на услуги, образование и квалификация,
информация за възнаграждението, което получавате като часова ставка, данъчна информация
за фактуриране, данните за банковата сметка на вашата компания и датите на плащане,
обобщена информация за плащанията;
•
Времева и системна информация за наблюдението на достъпа до сгради, собствени
или наети от „Карлсберг България“ АД, в които последното осъществява своята дейност, като
видео, пропуски за вход;
•
Данни за местонахождение, получени чрез GPS наблюдение на товарни превозни
средства, собственост на дистрибутори – търговски партньори на „Карлсберг България“ АД и
управлявани от Вас като техни служители;
•

Данни за внасяния и изнасяния от Вас багаж;

•
Информация за представянето, като доклади за преглед на предоставените услуги и
отговорите на оплаквания във връзка с услугите, които предоставяте;
•
Информация за организацията, включително потребителски имена за IT системи,
данни за фирмата, разпределение по разходните центрове и организации.
В допълнение на гореизброените, Карлсберг събира, обработва и използва следните
специални видове лична информация, които определяме като „чувствителна лична
информация за лица, които не са служители“:
•
Здравни и медицински данни, като информация за трудови злополуки за целите на
застрахователно обезщетение, безопасност на работното място и спазването на нормативни
задължения (като задължение за докладване);
Събираме и използваме данните на посетителите поради причини, свързани с посещението
на заводите ни или работа при нас („за целите на обработката“), които сме изброили подолу, заедно с примери за съответните данни:
Ние събираме и използваме данните на лица, които не са служители поради причини, свързани
с услугите, които предоставяте („цели на обработка“). Конкретните причини, поради които ние
събираме и използваме лични данни се различават в зависимост от това по какъв начин сте
ангажирани да ни предоставяте услуги. По-долу сме изброили списък с причини с примери за
относимите данни:

•
Администриране и осигуряване на възнаграждение за услуги, включително,
информация за контакт, информация за услугите, които предоставяте, часовата ставка и броя
на отработени часове, банкови детайли на сметка на вашата компания/на ЕТ или на сметка на
друг посредник;
•
Администриране на договорните отношения между Карлсберг България АД и
неговите търговски партньори – дистрибутори, във връзка с услугите, които предлагате, и
упражняване на контрол върху изпълнението на услугите, по-конкретно - съблюдаване и
осигуряване на навременни доставки на стока до търговските обекти – търговци на дребно,
определяне на конкретния размер на възнаграждението по договор за превоз на база
превозен товар на километър, включително провеждане на наблюдение върху предоставяните
услуги и обработването на всякакви оплаквания, касателно вашите услуги, предоставяне на
препоръки, които се изискват, информация за контакт, информация за услугите, които
предоставяте.
•
Осигуряване на IT системи и поддръжка, за да дадем възможност на вас и на други да
вършат работата си, за да може да функционира бизнесът ни, за да имаме възможност да
идентифицираме и решаваме проблеми в IT системите ни, и да пазим сигурността на системите
ни, които са свързани с обработка на почти всички видове данни на лица, които не са
служители.
•
Спазване на приложимото законодателство, заедно с администрирането на тези
изисквания, включително данъчни закони, които включват обработката на лични данни.
•
Мониторинг и осигуряване на съответствие с приложимите политики, процедури и
закони, включително провеждане на вътрешни разследвания, които включват обработка на
лични данни, информация за контакт, информация за услугите, които предоставяте и начина и
размера на заплащане;
•
Комуникация с вас и с други лица, които Вие посочвате за контакт (например бизнес
партньори, доставчици, клиенти или държавни служители), която засяга обработката на лични
данни, информация за контакт, информация за услугите, които предоставяте и информация за
организацията;
•
Комуникация с посочени от Вас лица за контакт (най-близки хора) в случай на
извънредна ситуация, което включва обработката на информация за контакт, информация за
услугите, които предоставяте и информация за организацията;
•
Отговаряне на и спазване на правните нужди и правните искания от регулаторите или
други власти в или извън Р. България, което включва обработването на идентификационни
данни, данни за контакт, информация за услугите, които предоставяте, ценовите ви нива и
организационни данни;
•
Спазване на корпоративните финансови задължения, включително одитните
изисквания и анализ и контрол на разходи/бюджет, което включва обработването на
идентификационни данни, данни за контакт, информация за услугите, които предоставяте,
ставките за заплащане и данни за организацията.
Защо е необходимо на Карлсберг да събира, обработва и използва данните ми и
чувствителните ми лични данни като лице, което не е служител?

Карлсберг има нужда от личните ви данни и чувствителните ви лични данни, за да извършва
действия, свързани с услугите, които предоставяте и с цел изпълнение от Карлсберг на
задълженията, породени от тези услуги и като действащ бизнес.
Задължени сме да Ви разясним правните основания, на базата на които събираме,
обработваме и използваме Вашите данни и чувствителна лична информация:
В случай на лични данни на лице, което не е служител, правните основания са:
•
Изпълнение на договора за услуги с вас; спазване на правни задължения, в частност
такива с трудовоправен елемент и такива в областта на законодателството за защита на
личните данни, данъчните закони и нормативните актове в областите на борбата с корупцията,
осигуряване на лоялна конкуренция и мерките срещу изпиране на пари; легитимен интерес на
Карлсберг, на дружествата на Карлсберг или други трети страни (като съществуващи или
потенциални бизнес партньори, доставчици, клиенти, крайни потребители, държавни органи
или съдилища); вашето съгласие, където се изисква, е предоставено според изискванията на
закона за защита на личните данни и е получено отделно; защита на жизненоважни интереси –
ваши или на друг човек; изпълнение на задача в обществен интерес или изпълнение на задачи,
извършвани в обществен интерес или при упражняването на официална власт, предоставена
на Карлсберг.
•
По отношение обработването на лични данни за местоположение на товарните
превозни средства, собствени на дистрибутори на „Карлсберг България“ АД – съблюдаване на
договорния интерес на „Карлсберг България“ АД и в частност - определяне на конкретния
размера на дължимото по договора за превоз възнаграждение, на база превозен товар на
километър, включително предотвратяване на измама по отношение на същото.
•
По отношение на представители на публични институции – осигуряване на
възможност за осъществяване на контрол, изпълнение на искания и писмени указания на
публични институции.
В случай на чувствителни лични данни на лице, което не е служител, правните основания са:
•
изрично съгласие, както е предвидено в местния закон за защита на данните;
изпълнение на задължения или упражняване на специфични права на Карлсберг или на
Вашите права в сферата за заетостта и социалното осигуряване, до степента, до която е
разрешено от местния закон за защита на данните; защита на Ваши жизненоважни интереси
или такива на друг индивид, когато Вие сте физически или юридически неспособен/а да дадете
съгласие; публични данни, оповестени като такива от Вас; установяване, упражняване или
защита от правни искове или когато съдилищата действат в техния правораздавателен
капацитет; значим обществен интерес, както е разрешено от местния закон за защита на
данните.
Легитимният интерес на Карлсберг или на трета страна може да включва:
•
Защита на живота, здравето и безопасността на Вас и на нашите служители, опазване на
имуществото на „Карлсберг България“ АД, както и осигуряване на безопасността, чистотата и
качеството на предлаганите от нас продукти;
•

Защита от измами и злоупотреба с ИТ системите на компанията или пране на пари;

•

Опериране на нашата система за открито говорене (Speak-Up system);

•

Физическа сигурност, ИТ и мрежова сигурност;

•
Вътрешни разследвания; Прилагане и опериране на Груповата организационна
структура и споделянето на информация в Групата;

Когато обработваме Ваши данни на основание на легитимните интереси за обработването на
Вашите лични данни, ние балансираме легитимния интерес, преследван от нас и/или от
съответната трета страна, с Вашия интерес и фундаментални права и свободи във връзка със
защитата на Вашите лични данни, за да гарантираме, че за нас е подходящо да разчитаме на
законен интерес и да идентифицираме допълнителните стъпки, които трябва да предприемем,
за да постигнем точния баланс.
За да сме сигурни, че целите на обработката ще бъдат постигнати, можем да споделим
информацията за Вас с други компании от Групата на Карлсберг. Когато споделяме данни по
този начин, нашата политика е да ограничим категориите на лицата, които имат достъп до
личната информация.
Карлсберг може да прехвърля лични данни на трети страни, включително и извън мрежата на
Карлсберг Груп във всяка юрисдикция, в която се намират компаниите на Карлсберг Груп,
поради следните причини:
•
В рамките на Карлсберг Груп. Тъй като компанията на Карлсберг, на която предоставяте
услуги, е част от по-голяма група със седалище в Дания, а компаниите са разположени в
няколко региона, Карлсберг може да прехвърля данните на лицето, което не е служител и
чувствителната му лична информация или по друг начин да осигурява достъп до тази
информация за другите представителства в Карлсберг Груп и за директорите на Карлсберг Груп,
които могат да използват, прехвърлят и обработват данните поради следните причини: да
комуникират информация за Карлсберг Груп; да наблюдават и гарантират спазването на
приложимите политики и процедури, на приложимите закони и да отговарят на правни
запитвания от страна на регулаторите и на други представители на властта.
•
Комуникация с трети страни. Когато е необходимо, във връзка с бизнес операции,
работна информация за контакт може да бъде прехвърлена към съществуващи или
потенциални бизнес партньори, доставчици, клиенти, потребители, крайни потребители,
държавни служители и други трети страни.
•
Регулатори, власти и други трети лица. Когато това е необходимо за целите на
обработката, описани по-горе, лична информация може да се предава на регулаторите,
съдилищата и други представители на властта (например данъчни и правоприлагащи власти),
независими външни съветници (например одитори), застрахователи на Карлсберг, доставчици
на придобивки или пенсии и екипи по вътрешни разследвания и съответствие – бизнес етика
(включително външни съветници, назначени да извършват вътрешни разследвания).
•
Обработващи данни. Когато е необходимо за целите на обработката, изброени по-горе,
лични данни могат да бъдат споделяни с една или повече трети страни, свързани или не, за да
обработват на личната информация въз основа на подходящи инструкции („обработка на
данни“). Фирмите, които обработват данни могат да изпълняват инструкции, свързани с
администриране на персонала, поддръжка на ИТ системите, заплати и компенсации, обучения,

съответствие (бизнес етика) и други дейности. Те са задължени по силата на договор да
прилагат съответни технически и организационни мерки за сигурност, за да пазят личната
информация и да обработват личната информация само според получените инструкции.
•
За пълен списък на представителствата на Карлсберг Груп и на третите страни, с които
можем да споделяме Вашите данни, моля, свържете се с нас, както е посочено по-долу.
Някои от получателите, с които можем да споделяме данните и чувствителната информация на
лица, които не са служители, може да са разположени в държави извън Европа. В някои случаи
това може да са държави, разположени извън Европейския съюз и/или Европейското
икономическо пространство („ЕИП“).
Някои от държавите, където получателите се намират, вече предоставят адекватно ниво на
защита за такива данни, докато трансферът в други държави, като САЩ, са защитени според
споразумения като EU-US Privacy Shield. Въпреки това, в случай на трансфер до
представителства на Карлсберг извън ЕИП, Карлсберг спазва Стандартните клаузи за защита на
данните на ЕС (в съответствие с член 46(2)(c) GDPR), които Европейската комисия смята като
адекватно ниво на защита на личните данни, за да гарантира, че данните Ви са защитени
адекватно.
Ако получателите са разположени в други държави без адекватна защита на личните данни,
Карлсберг ще вземе всички необходими мерки да гарантира, че трансферът извън ЕИП е
адекватно защитен, както се изисква според съответните закони за защита на личните данни.
Това включва използването на подходящи предпазни мерки като Стандартните клаузи за
защита на данните на ЕС. Можете да поискате копие от съответните предпазни мерки като се
свърже с нас, както е описано по-долу ("С кого мога да се свържа?").
Колко дълго Карлсберг ще пази личната ми информация?
Наша политика е да не пазим личната информация по-дълго, отколкото е необходимо. Когато
информацията трябва да се запази за определен период, периодът на съхранение ще бъде
определен съгласно приложимия местен закон. Данните за местонахождение на МПС ще се
съхраняват и обработват от „Карлсберг България“ не по-дълго от 30 дни от края на
календарния месец, за който се отнасят. Данните от видео наблюдението на пивоварните ще
се съхраняват за срок от 40 дни от края на календарния месец, за който се отнасят. Книгите за
посетители ще се съхраняват една календарна година от датата на приключване на съответната
книга.
Какви права имам спрямо личната ми информация?
Имате множество права по отношение на личните Ви данни и чувствителната лична
информация. Възможно е тези права да варират в различните държави, но могат да бъдат
обобщени по следния начин:
(i)

Право на достъп

Имате право да проверите дали личната ви информация се обработва и, ако е така, да поискате
достъп до личните Ви данни и да получите информация за типа лична информация, която се
обработва, целта на обработката и получателите или категориите получатели. Но трябва да се
има предвид интересът на другите лица, така че това не е абсолютно право.

(ii)

Право на корекции

Имате право да искате коригиране на неточни или непълна лични данни, които Ви засягат.

(iii)

Право на изтриване (право да бъдеш забравен)

Имате право да поискате от нас да изтрием лични данни, които Ви засягат.

(iv)

Право на ограничаване на обработката

При определени обстоятелства е възможно да поискате да ограничим обработката на личните
Ви данни.

(v)

Право на преносимост на данните

Имате право да получите, в структуриран, всеобщо използван и машинно четим формат,
личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили. Имате право да предадете тези
данни на друга организация.

(vi)

Право на възражение и право, свързано с автоматичното взимане на решение

При определени обстоятелства имате право да възразите по всяко време, на основания,
свързани с конкретната ситуация, срещу обработката на Вашите лични данни, включително
профилирането. Можете да поискате да не обработваме повече личните Ви данни.

С кого мога да се свържа относно тези въпроси?
Ако имате възражения или въпроси за това Заявление, можете да се свържете с:
Карлсберг България АД, София, ул. „Бизнес парк София“, сграда 10, ет. 4, имейл:
bulgaria.privacy@carlsberg.com; тел. +359 2 44 01 360
Данните за контакт на нашия служител по защита на данните са: Савина Андонова, ул. „Бизнес
парк София“, сграда 10, ет. 4, имейл: bulgaria.privacy@carlsberg.com, тел.+359 2 44 01 360
Можете също така да отправите запитване към съответните власти, отговорни за опазването на
личните данни, които в България се представляват от Комисия за защита на личните данни.

