
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
до субект на лични данни за политиката на поверителност при обработване на лични 

данни от „РЕНТА ГРУП–ЕКО ХОТЕЛ ЗДРАВЕЦ” ЕООД, ЕИК: 115940307 

 
Настоящото уведомление се основава на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент 

и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 

Директива 95/46/EО, в сила от 25.05.2018 г., и приложимото законодателство и съдебна практика 

в областта на защита на личните данни. 

С уведомлението на субектите на лични данни се предоставят следната информация за/от 

Администратора на лични данни (АЛД):  

 АЛД (фирма/наименование): „РЕНТА ГРУП–ЕКО ХОТЕЛ ЗДРАВЕЦ” ЕООД 

 Данни за контакт с АЛД:  

- адрес: Община Куклен, Парк „Родопи”, местност „Здравец”, хотел „Еко хотел – Здравец”, 

област Пловдив,  

- Интернет-страница: http://www.hotelzdravetz.com/ 

- телефон: 0885 20 20 08 

- електронна поща: office@hotelzdravetz.com 

 Данни за личните данни, които обработва АЛД: 

- обикновени: име, ЕГН, дата на раждане, гражданство, данни за документ за самоличност, 

адрес, телефон, електронна поща; 

- специални: здравословно състояние за лица с увреждания за предоставяне на предвидените 

в закона права; видеонаблюдение 

- източник: от субекта на данни; от система за видеонаблюдение 

- цели, за които ще бъдат използвани обработваните лични данни: за идентификация на 

субекта; за финансово-счетоводни; за предоставяне услуга на субекта; за изпълнение на 

законово задължение и за легитимни цели на АЛД  

- основанието, на което АЛД има право да обработва личните данни: за сключването на 

договор с Вас; за изпълнение на договор с Вас; за спазване на законови задължения (Закон за 

туризма, ЗМВР, ЗДДС, ЗМДТ и др.) и за законни интереси на АЛД 

- законни интереси на АЛД или трета страна, които работят за него: предоставяне на услуги в 

изпълнение на сключен с Вас договор; финансово-счетоводно обслужване 

- лица, на които АЛД разкрива Ваши лични данни: НАП, НОИ, НСИ, местната община, 

одитираща организация, консултанти (IT специалист и др.) 

- Вашите данни ще бъдат съхранявани съобразно вътрешни правила на АЛД в следния срок: в 

законово определените срокове, според целите на обработване, след което се изтриват и/или 

унищожават. 

- АЛД не предава Вашите лични данни на държава извън ЕС/международна организация 

- имате право на жалба до надзорния орган Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/ по 

един от следните начини: лично, на хартиен носител – в деловодството на КЗЛД на адрес: 

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; или с писмо на посочения адрес; или по 

факс – 029153525; или по електронен път на имейла на КЗЛД /kzld@cpdp.bg/, като жалбата 

трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис /не 

сканирана!/, или чрез сайта на КЗЛД; до компетентния съд 

- при непредоставяне на лични данни, изисквани за сключването на договор с Вас и за 

спазването на законови изисквания, АЛД ще наруши законодателството и ще бъде обект на 

съответна административно-наказателна отговорност 

- имате право да изискате от АЛД достъп до, коригиране или изтриване на Ваши лични данни 

или ограничаване на обработването на Вашите лични данни, както и правото на преносимост на 

данните; 

- можете да отправите искане до АЛД за оттеглите съгласието си по всяко време с писмено 

искане, формуляр за което Ви предоставяме едновременно с настоящото уведомление. 
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