УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИTE ДАННИ ПРИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
И МОНИТОРИНГ

„ОМВ България“ ООД, с адрес: бул. "Цариградско шосе" № 90, ет. 20, 1784 София,
ЕИК 121759222 ("ОМВ"), тел за контакт: +359 2 932 97 10 , имейл за контакт:
info.bulgaria@omv.com използва система за видеонаблюдение и мониторинг в ОМВ
бензиностанции, офиси, складови помещения, VIVA обекти и автомивки ("Обекти") с цел
осигуряване безопасността и сигурността на тези обекти, както и самоохрана на имуществото
на ОМВ намиращо се на обектите. В тази връзка ви предоставяме следната информация:
Обхват
Това уведомление се отнася до вас, ако по някаква причина попадате в зоната на
видеонаблюдение и мониторинг на територията или в помещенията на Обектите.
Обработвани лични данни
Личните данни, които събираме, когато попаднете в зоната за наблюдение на даден Обект е
вашето изображение и звук. Не е задължително този вид данни да представляват защитени
лични данни, защото запис може да съдържа вашия образ, но от него да не може да бъдете
идентифициран, тъй като резолюцията не го позволява или понеже сте заснети в гръб и не са
на лице други данни, в комбинация с които да бъдете идентифицирани.
Цел на обработването
Целите на видеонаблюдението и мониторинга на Обектите и обработването на данните от
тях са да се предотврати или да се установи инцидент или нарушение, да се осигури контрол
на достъпа в наблюдаваните зони и сигурност на лицата както и да се охранява имуществото
на ОМВ. За да се постигнат тези цели камерите са разположени на подходящи места като
входно-изходните точки на Обектите, паркингите, автомивките, бензиноколонките и
резервоарите, във вътрешните помещения на търговския обект и офисните помещения. Няма
камери в помещенията за санитарно-битово обслужване, тоалетни, стаи за отдих и др.
подобни помещения.
Правно основание за обработването
Едно от ключовите законови изисквания за защита на личните данни е, че всяко обработване
трябва да има правно основание. За целите на видеонаблюдението ние обработваме данните
на основание Закона за частната охранителна дейност и защита на легитимните ни интереси
Разкриване на данни от видеонаблюдението и мониторинга
Достъп до данните от видеонаблюдението имат лицата, които ни помагат да осъществяваме
целите на видеонаблюдението и мониторинга като ни съдействат при управление и
поддръжка на информацията и системата или при други бизнес операции, по-конкретно
дружествата, управляващи съответните Обекти, доставчици на услуги за изграждане и
поддръжка на системи за видеонаблюдение (включително софтуер). Те действат от името и
за сметка на ОМВ и съобразно инструкциите на ОМВ и не обработват данните за свои цели.
Когато разкриването е предвидено в нормативен акт, може да разкрием данните и на
правоприлагащи, съдебни и други оправомощени органи, които действат в качеството си на
администратори на лични данни.
Обработване, съхранение и срок на съхранение на данните
Записите се съхраняват за срок от 2 месеца след изготвянето им съгласно Закона за частната
охранителна дейност, след което данните се изтриват, освен ако има основателна причина да
съхраняваме записите за по-дълъг срок (например: има данни за извършено нарушение или
престъпление и данните са необходими за неговото разкриване или предявяване на законни
претенции от страна на ОМВ). ОМВ поддържа подходяща система от технически и
организационни мерки за защита на данните срещу неправомерен достъп или
незаконосъобразно използване и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение,
разкриване, достъп и/или повреждане или копиране.
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Вашите права
По отношение на обработването на личните ви данни имате следните права: право на достъп,
право на коригиране и изтриване, право на преносимост, право на ограничаване на
обработването, право на възражение, право на жалба до Комисията за защита на личните
данни и право да не бъдете обект на профилиране. Всяко от тези права може да се упражни
при определени условия.
Промени в това уведомление
ОМВ си запазва правото да прави промени в това уведомление за защита на данните, в
случай на промяна в обстоятелствата при които обработваме личните данни. Актуалното
уведомление ще бъда налично на страницата ни https://www.omv.bg/, както и на хартиено
копие във всеки един от Обектите ни.
Как да се свържете с нас
Ако желаете да упражнявате правата си или имате други въпроси относно това уведомление,
може да се свържете с нас на тел: +359 2 932 97 10, имейл: info.bulgaria@omv.com, адрес: бул.
"Цариградско шосе" № 90, ет. 20, 1784 София,
Длъжностно лице по защита на личните данни: Моника Нинова, тел: +359 2 932 97 10, имейл:
privacy.bg@omv.com.
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