
 

 

 

 

 

ПОЛИТИКА  
ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 
„КЛАВИС ТРЕНД” ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към 
Агенцията по вписванията с ЕИК 201039766, със седалище  и адрес на управление: гр.Варна, 
бул. „Княз Борис І“ № 111 оф.20.   
„КЛАВИС ТРЕНД” ООД е  лицензиран туроператор и турагент с Удостоверение за 
регистрация № РК-01-7114 на МИЕТ. 
„КЛАВИС ТРЕНД” ООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на 
личните данни, регистриран от Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), по смисъла на 
Закона за туризъм. 

 
І. Цели и обхват на политиката  
Чл. 1. С настоящата политика за поверителност и защита на личните данни „Клавис тренд” 
ООД отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу 
неправомерно обработване на личните данни на физическите лица. В съответствие със 
законодателството и добрите практики фирмата прилага изисканите технически и 
организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица. 
Чл. 2. С настоящата политика за поверителност и защита на личните данни „Клавис Тренд” 
ООД цели да информира физическите лица за целите на обработване на личните данни, 
получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, 
задължителния или доброволния характер на предоставяне на данни, както и последиците от 
отказ за предоставянето им, информация за правото на достъп и правото на коригиране на 
събраните данни, съгласно изискванията на чл.19 и чл.20 от закона за Защита на личните 
данни (ЗЗЛД) 

 
ІІ. Използвани термини и дефиниции: 
Чл. 3. По смисъла на настоящата политика: 

(1) Лични данни - това е всяка информация, обработена законосъобразно, 
добросъвестно и прозрачно по отношение на клиентите и извършена единствено за 
конкретните цели, предвидени от закона. 
Информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до 
физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко или чрез 
идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. 

(2) Обработване на лични данни - обработване на лични данни е всяко действие или 
съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с 
автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, съхраняване, 
адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез 
предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, 
заличаване или унищожаване и др. 
 (3) Регистър на лични данни е всяка структурирана съвкупност от лични данни, 
достъпна по определени критерии, централизирана, децентрализирана или разпределена на 
функционален или географски принцип.  

(4) Администратор на лични данни е юридическото лице - „Клавис Тренд” ООД. 
(5) Туристическа услуга - Вид туристическа услуга  (туристически продукт) по смисъла 

на Закона за туризма - (напр.основни  и допълнителни туристически услуги - туристически 
пакети или свързани туристически услуги, хотелско настаняване, самолетен билет, 
застраховка - доброволна или задължителна застраховка "Медицински разходи при болест и 
злополука на туриста“, трансфер и др.) 
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ІІІ. ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ В „КЛАВИС ТРЕНД“ ООД 
 
Чл.4. (1) „Клавис Тренд” ООД като администратор на лични данни, обработва категории 
лични данни като се позовава на ОРЗД (Общия регламент относно защитата на личните 
данни). 
Личните данни следва да са подходящи и релевантни за конкретните цели, за които се 
обработват и предвидени от законите (Закона за туризъм, Закон за счетоводство, ДОПК). 

(2) „Клавис Тренд” ООД обработва лични данни, предоставени от физическите лица, за 
които се отнасят данните във връзка с предоставяне на туристическите продукти и услуги, 
както и за подготовка и сключване на договори. 

(3) „Клавис Тренд” ООД обработва лични данни, когато информацията е необходима 
на трети лица за изпълнението на услуга според сключен договор между клиента и „Клавис 
Тренд” ООД – авиокомпании, транспортни компании, хотели и хотелски оператори, 
застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от 
туристическия пакет или представляват отделна услуга за изпълнение. 

(4) „Клавис Тренд” ООД обработва и лични данни, които не са получени от 
физическото лице, за което се отнасят, а са предоставени от трето лице във връзка с 
конкретна услуга или продукт, като лицето, предоставило тези данни на фирмата, се 
задължава :  

 да предостави на третото лице данни за администратора „Клавис Тренд” ООД ; 
 да уведоми третото лице за целите, категориите предоставени данни и 

категориите получатели на тези данни; 
 да предостави информация за правото на достъп и на коригиране на лични 

данни от лицето, за което се отнасят. 
      (5) Личните данни не се съхраняват за период, по-дълъг от необходимото за целите, за 
които се обработват, ако това не се изисква и не противоречи на Закона за счетоводство, 
Закона за данъчно- процесуалния кодекс и Закона за туризма. 
      (6) Личните данни се обработват и съхраняват за по-дълги периоди за 
административни или законови цели, които се изискват от ДОПК, Закон за счетоводството, 
Закон за архивиране, Законна на туризма. Законовото основание зависи от причините, поради 
които „Клавис Тренд” ООД събира и има нужда да използва данните на клиента. 
     (7) Лични чувствителни данни според приложимите местни закони за защита на 
данните се обработват, единствено, ако са дадени изрично съгласие за това или ако е 
необходимо (напр. Поискана специална помощ) или ако съзнателно  клиента е оповестил 
тези данни. 
 
Чл.5. Личните  данни са свързани с конкретна туристическа дейност  или услуга.    

(1) Видовете лични данни, предмет на настоящата Политика, са: основни данни; данни, които се 
предоставят при сключването на договор; данни за задълженията; данни за плащанията; 
данни за комуникация с клиентите; чувствителни данни. 

5.1.1.Основни данни: 

 Три имена; ЕГН; 

 Постоянен адрес; 

 Телефон; 

 Адрес на електронна поща; 

 Пол; 

 Възраст. 
 

5.1.2.Чувствителни данни: 

 Лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически     възгледи, 
религиозни или философски убеждения; 

 Членство в професионална организация; 

 Генетични данни, биометрични данни, обработвани единствено с цел 
идентификацията Ви като човешко същество; 
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 Данни за здравословното състояние; 

 Данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на дадено лице. 
5.1.3. Данни,които се предоставят при туристически  дейности, услуги  и обекти 

– Това са лични данни, които клиентите е нужно да предоставят на „Клавис Тренд” 
ООД, за предоставяне на туристическите услуги. Предоставянето им е доброволно. В 
противен случай съществува невъзможност на фирмата да предостави туристическата 
услуга. 

Такива данни са: 

 Имена на клиента; 

 Единен граждански номер (за български граждани); 

 Личен номер ( за чуждестранни лица); 

  Данни за контакт: 
- Постоянен адрес (клиентът може да предостави доброволно и по свой избор   
адрес  за комуникация, в случай,че същият е различен); 
- Адрес на електронна поща; 
- Телефон; 

 Данни от документ за самоличност (тези данни не се съхраняват от фирмата,   а чрез 
тях се извършва проверка за валидността на съответния документ и се проверява 
самоличността на съответното лице); 

 Данни за пълномощник на клиент (ако туристическата услуга се сключва от  
пълномощник). 

 
ІV.  ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ  

Чл.6. Като администратор на лични данни „Клавис Тренд” ООД обработва лични данни чрез 
действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните 
данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, 
съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, 
разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или 
комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване, при спазване на следните принципи: 

1. Законосъобразност на обработката на лични данни;  
2. Целесъобразност на обработката на лични данни;  
3. Пропорционалност на обработката на лични данни;  
4. Актуалност на обработваните лични данни. 

 
Чл.7. Като администратор на лични данни „Клавис Тренд” ООД  създава регистър на лични 
данни . 
Регистър на лични данни е всяка структурирана съвкупност от лични данни, достъпна по 
определени критерии, централизирана, децентрализирана или разпределена на 
функционален или географски принцип. 
Като администратор на лични данни „Клавис Тренд” ООД може единствено да съхранява 
съответните лични данни ако: 
  (а) потребителят е дал своето съгласие; (Лица от 16 или повече години могат да 
предоставят своето съгласие. За деца под тази възраст се изисква съгласието на техните 
родители или законни настойници) 
 (б) обработката на данни е необходима за установяването, упражняването или 
защитата на правни претенции;  

(в) обработката на данни е необходима за защита на правата на друго физическо лице 
или юридическо лице;  

(г) са налице важни основания от обществен интерес за Република България или за 
ЕС. 

Чл.8. (1) Като администратор на лични данни „Клавис Тренд” ООД обработва личните данни 
самостоятелно или чрез възлагане на обработващи данните, като определя целите и обемът 



 

Политика за поверителност и защита на лични данни  в   Клавис Тренд ООД 
4 

 

на задълженията, възложени от администратора на обработващия данните, при наличие на 
релевантно правно основание, съгласно изискванията на ЗЗЛД. 

(2) Като администратор на лични данни „Клавис Тренд” ООД съхранява личните данни 
по Инструкция относно механизма на обработване на лични данни и защитата им от 
незаконни форми на обработване, утвърдена от управител на „Клавис Тренд” ООД. 

 Чл.9. Анонимизиране на лични данни - Когато „Клавис Тренд” ООД престане да се нуждае 
от личните данни на клиента извършва анонимизиране, без да уведомява допълнително за 
това клиента. 
Анонимизирането е операция, която е алтернатива на изтриването или унищожаването на 
лични данни. При нея окончателно и безвъзвратно се премахват всички елементи, които 
пряко или непряко идентифицират дадено лице. Анонимизираните данни не представляват 
лични данни. 

V. ЦЕЛ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Чл.10. Целта на обработка на лични данни е еднозначно - да се идентифицират физическите 
и юридическите лица, настоящи клиенти „Клавис Тренд” ООД и др. свързани с тях лица. 
Обработката на данни е най-често вследствие на изпълнение на нормативно установени 
задължения на администратора на лични данни, произтичащи от спецификата на 
изискванията на законодателството, регламентиращо туристическата  дейност, финансово-
счетоводната дейност, пенсионна, здравна и социално-осигурителна дейност, дейността по 
управление на човешките ресурси, автоматичния обмен на информация в областта на 
данъчното облагане и др. 

Чл.11. Обработването на  изисканите лични данни са съобразени с продуктите и услугите, 
които се предлагат и имат задължителен характер. В случай на отказ от доброволно 
предоставяне на изисканите лични данни, „Клавис Тренд” ООД няма да бъде в състояние да 
предостави своите продукти и услуги.  

VІ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Чл.12. Изисканите от „Клавис Тренд” ООД лични данни са съобразени с продуктите и 
услугите, които се предлагат и имат задължителен характер. В случай на отказ от доброволно 
предоставяне на изисканите лични данни, „Клавис Тренд” ООД няма да бъде в състояние да 
предостави своите продукти и услуги. 

 VІІ. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ  

Чл. 13. „Клавис Тренд” ООД, като администратор на лични данни има право да разкрие 
обработваните лични данни, когато: 

 е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на 
администратора на лични данни; 

 физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие; 

 обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който 
физическото лице, за което се отнасят данните, е страна; 

 се извършват  действия, предхождащи сключването на договор и предприети по 
искане на лицето 

Чл. 14. „Клавис Тренд” ООД като администратор на лични данни има право да разкрие 
обработваните лични данни само на следните изчерпателно изброени категории лица: 

 1. Физически лица, за които се отнасят данните;  
 2. Лица, за които правото на достъп е предвидено в нормативен акт; 
 3. Лица, за които правото произтича по силата на договор. 

 Чл. 15. Обработваните лични данни на клиенти на .„Клавис Тренд” ООД, както и на свързани 
с тях лица, могат да бъдат предоставяни на други търговски дружества – администратори на 
лични данни, във връзка с изпълнение на конкретни задачи свързани с основни и 
допълнителни  туристически услуги по указание и от името на „Клавис Тренд” ООД. 
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VІІІ. ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ  ЛИЦА 

Чл. 16. Физическите лица, чиито лични данни се обработват, имат следните права:  

(1) Право на информираност, относно данните, които идентифицират администратора 
и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или 
категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или 
доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за 
предоставянето им;  

(2) Право на достъп до отнасящи се до тях данни. В случаите, когато при предоставяне 
правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, 
администраторът е длъжен да предостави частичен достъп до тях, без да разкрива данни за 
третото лице;  

(3) Право на заличаване, коригиране или блокиране на лични данни, обработването на 
които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да се поиска да бъдат уведомени 
третите лица, на които са били разкрити личните данни на лицето, за всяко заличаване, 
коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е 
невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;  

(4) Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните 
данни на физическото лице при наличие на законово основание за това и срещу 
обработването и разкриването на трети лица на личните му данни за целите на директния 
маркетинг;  

(5) Право да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път 
на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг;  

(6). Право на защита– пред КЗЛД и съдебен ред. 

ІХ. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА 

Чл. 17. (1) Физическите лица упражняват правата си като подават писмено заявление до 
.„Клавис Тренд” ООД, съдържащо минимум следната информация: 

 1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице; 
 2. описание на искането;  
 3. предпочитана форма за предоставяне на информацията; 
 4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.  

 
Чл. 18. При подаване на заявление от упълномощено лице, към заявлението се прилага и 
изрично нотариално заверено пълномощно.  

Чл. 19. В случай на смърт на физическото лице, правата му се упражняват от неговите 
наследници, като към заявлението се прилага удостоверение за наследници със срок на 
валидност 3 месеца. 

 Чл. 20. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 30-дневен от деня на 
подаването на искането, съответно – 30-дневен, когато е необходимо повече време за 
събиране исканите данни, с оглед възможни затруднения в дейността на .„Клавис Тренд” 
ООД.  

Чл. 21. .„Клавис Тренд” ООД изготвя писмен отговор и го съобщава на заявителя лично – 
срещу подпис или по пощата, с обратна разписка, като се съобрази с предпочитаната от 
заявителя форма на предоставяне на информацията.  
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Чл. 22. Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, на 
заявителя се отказва достъп до тях. 

 Чл. 23. В случай, че „Клавис Тренд” ООД не отговори на искането за достъп до лични данни в 
предвидените срокове или заявителят не е удовлетворен от получения отговор и/ или счита, 
че са нарушени негови права, свързани със защитата на личните данни, той има право да 
упражни правото си на защита. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА  
 
§ 1 Настоящата Политика е приета във връзка с  Нова правна рамка на ЕС за защита на 
личните данни (Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 
2016). 
Настоящата Политика  се прилага за лични данни по смисъла на Закона за защита на 
личните данни (ЗЗЛД) и е на основание чл.23, ал. 4 от Закона за защита на личните данни 
(ЗЗДЛ) и чл. 19 т. 2 от Наредбата № 1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и 
организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни,съобразена с Директива 
(ЕС) 2016/680 на Европейския парламент  и на съвета от 27 април 2016 (GDPR), Закона за 
Туризма и другите законови и подзаконови актове на Република България и Европейския 
съюз. 

 


