ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 12 от общите условия

ДЕКЛАРАЦИЯ/ИЗВЕСТИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:
РЕАЛ ПРАЙЗ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК: 204222307, със седалище и адрес на управление:
гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, ет.3, представлявано от Стела Миткова
Неделчева
ОТГОВОРНИК ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ:
Стела Миткова Неделчева, телефон: 02/439 4000, адрес: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“
№ 76А, ет.3 ; имейл: office@braintrust.bg
СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ:
…………………………………………………………………………………………(три
имена), телефон: .........................., адрес:
……................................................................……………; имейл адрес:
.......................................
I. СУБЕКТЪТ ПРЕДОСТАВЯ НА АДМИНИСТРАТОРА СЛЕДНИТЕ ЛИЧНИ
ДАННИ:
/вярното се огражда/
1. Лични данни относно физическа идентичност
• три имена
• ЕГН (Единен граждански номер); ЛНЧ (личен номер на чужденец)
• гражданство (всички притежавани от субекта)
• държава на постоянно пребиваване
• постоянен адрес
• настоящ адрес
• дата и място на раздане
• данни от документа за самоличност (номер на документа; дата на издаване; орган,
издал документа; дата на изтичане; друго по преценка) и копие на документ за
смоличност
• информация за контакт (телефен номер; имейл адрес; друго по преценка)
2. Лични данни относно икономическа идентичност
• имотно състояние

3. Лични данни относно социална идентичност
• семейното положение
II. Данните на субекта се обработват на следното основание /да се огради и попълни
вярното/верните/:

•

Субектът

е

страна

по

договор

за

посредничество……………………………………………………… при сделка с
недвижим имот, сключен с администратора и предоставените данни са
необходими за изпълненията на задълженията на администратора по договора;
•

Субектът е проявил интерес към недвижим и имот, посредничеството за сделки с
който недвижим имот е възложено на администратора, поради което
предоставянето на данните е необходимо за предприемане на действия от страна
на посредника за сключваме на договор във връзка с имота, а именно /кратко
описание

на

имота/:…………………………………………………………………………………
…
•

Субектът предоставя данните си доброволно и целенасочено, за получаване на
информация от страна на администратора относно нови предложения на имотния
пазар или друга информация, свързана със същия.

-

III. Категории лица, на които ще бъдат предоставяни личните данни /вярните се
ограждат/:
•

Лица, които са потенциална страна по сделка с недвижим имот – след
уведомяване на субекта за планираното предоставяне на данните

•

Счетоводители – когато субектът е страна по договор с администратора и се
налага издаване на счетоводни документи;

•

Юридически консултанти – когато страните по евентуална сделка не разполагат
със собствени юридически консултанти и пожелаят юридическо съдействие по
сделката, организирано от администратора на личните данни.

•

Държавни и общински органи и други лица – когато законът налага такова
предоставяне.

IV. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ /верните се ограждат/:

•

Всички лични данни ще бъдат заличени, след реализация на сделката или след
окончателен отказ от извършването й;

•

Личните данни ще бъдат заличени след реализация на сделката, с изключение на
следните лични данни, чието съхранение е необходимо съгласно данъчното и

счетоводното законодателство на Република България: Име, адрес, банкова
сметка… След изтичане на законоустановените срокове, данните по предходното
изречение ще бъдат заличени.
•

Личните данни ще бъдат съхранявани до получаване на искане за заличаването
им от субекта на данните.

V. Субектът на лични данни има право, при условията на Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския парламент и на съвета:
1. на достъп до събраните лични данни и тяхната преносимост;
2. да иска тяхната корекция, ограничаване или изтриване;
3. да възрази срещу обработването или да оттегли съгласието си за обработване;
4. да подаде жалба, в случай на нарушение на задълженията на администратора при
обработването на данните. Жалбата се подава до Комисия за защита на личните данни,
с адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Център за информация и
контакти – тел. 02/91-53-518, Работно време 9:00 – 17:30 ч., Електронна поща:
kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg
За да се възползва от правата си по т. 1, 2 и 3, субектът на лични данни следва да се
свърже с ДРУЖЕСТВОТО на един от посочените на УЕБСАЙТА адреси или телефони
за кореспонденция.

Подписвайки настоящата декларация/известие, субектът на личните данни декларира, че
същата е била изготвена в негово присъствие, че разбира същата и изразява съгласието
си за обработване на личните му данни при посочените по-горе условия.

Дата:

Подпис:

