
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИДА И ОБЕМА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, 

СЪБИРАНИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА “БОЛСА“ ЕООД ПОСРЕДСТВОМ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 

 

 

 С настоящето, Ви информираме, че на територията на Резидънс Ексклузив Клуб, 

собственост на “БОЛСА“ ЕООД, има инсталирано оборудване за видеонаблюдение.  

 Моля да се запознаете с предоставената по-долу информация относно вида, обема 

на и защита на събираните чрез видеонаблюдение данни, както и с Вашите права. 

 

 

I. Данни за администратора и координати за връзка с него:  

 

„БОЛСА“ ЕООД, ЕИК: 131568518, адрес на управление: гр. София, бул. „Цар 

Освободител“ № 18, представлявано от управителя - Станислава Георгиева,(наричано 

по-долу Администратора); 

 

 

II. Цели на събирането и обработването на данните  

 

“БОЛСА“ ЕООД осъществява видеонаблюдение и запис на това видеонаблюдение 

на основание защита на законните си интереси, с цел осигуряване на сигурност в имота 

и сградата, собственост на администратора. Някои от направените видеозаписи подлежат 

на съхранение на електронен носител и се отварят и разглеждат само при сигнал за 

нарушение на вътрешния ред. 

 

III. Категории получатели на лични данни: 

Получатели в организацията, пред които се разкриват личните данни: Управител 

Получатели извън организацията, пред които се разкриват личните данни: външна 

охранителна фирма. 



 
 

По силата на българското законодателство, администраторът е длъжен да предаде 

на полицията видеозаписите, в случай, че е налице престъпление и при поискване по 

надлежния ред от страна на органите на реда.  

 

IV. Срок за съхранение на личните данни: 

Срока за съхранение на видеозаписите е 2 месеца. 

 

V. Точки на заснемане 

Видеокамери, осъществяващи видеонаблюдение има на следните места в имота и сградите, 

собственост на администратора: 

- На входа на двора; 

- На входа на сградата; 

- В общите помещения на етаж 1 и етаж 2; 

- В градината 

- В складовите помещения 

- В кухнята 

 

  

VI. Права на субектите 

В качеството ви на субект от някоя от категориите субекти на лични данни, които 

Администраторът обработва имате следните права: 

1. Право на достъп до събраните за вас лични данни: имате право да получите 

потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас. Администраторът не 

разполага със софтуер за разпознаване на лица, поради което в случай, че желаете 

да проверите дали Ви има на видеозапис следва да поискате разрешение за преглед 

на записите за конкретна дата и час, тъй като не може да бъде установено по друг 

начин дали администраторът разполага със запис, на който Вие присъствате. Тъй 

като Болса ЕООД не разполага с техническата възможност да заличи лицата на 

останалите субекти на записите, достъп до видеозапис може да Ви бъде осигурен, 

само след предварителното съгласие на всички останали субекти, които са заснети 

на този видеозапис; 



 
 

2. Право на коригиране: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, 

са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни; 

3. Право на изтриване (доколкото не противоречи на целите, за които се съхраняват 

видеозаписите, а именно – защита на сигурността). Видеозапис, който съдържа 

данни и за други лица може да бъде изтрит само при съгласие от всички заснети 

лица; 

4. Право да ограничите обработването на лични данни (доколкото не противоречи на 

нормативно заложено задължение на Администратора за обработване на 

определени данни): при определени обстоятелства, като например ако се 

съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни 

цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим 

обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение; 

5. Право на възражение срещу обработването на лични данни: при определени 

обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да 

обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, 

свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване; 

6. Право на преносимост на данните: ако личните Ви данни се обработват с 

автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите 

договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви 

данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни. 

Видеозаписи, които съдържат и данни за други лица могат да бъдат предоставени 

само след предварителното съгласие на всички лица; 

7. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни; 

 

 

За защита на Вашите лични данни се използват определени технически и организационни 

мерки, с които може да се запознаете в Правилата за защита на личните данни на Болса ЕООД. 

 

 

 

 


