
 
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
 

Това уведомление цели предоставяне на информация на заинтересованите лица относно 
обработваните лични данни от СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД,  във връзка с осъществявано 
видеонаблюдение на обекти, сгради, офиси, сервизи, складове и прилежащи паркинг 
площи, собствени или наети (“обекти”) от дружеството („Уведомление за 
видеонаблюдение“). 

СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД („Скания”, „ние”) зачита неприкосновеността на личния живот 
на своите служители (настоящи и бивши), стажанти и посетителите на горепосочените 
обекти, в т.ч. клиенти, партньори и/или техни служители и придружители (в т.ч деца), 
доставчици, куриери, водачи на ППС, кандидати за работа, представители на държавната 
администрация и всички други физически лица, субекти на данни като гарантира в 
максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод достъпа и 
посещението в обектите. Видеозаписите от средствата за наблюдение съдържат "лични 
данни", защото чрез тях може да бъдат физически идентифицирани по безспорен начин 
физическите лица, субекти на видеонаблюдението.  

Настоящето Уведомление за видеонаблюдение се основава на изискванията на Регламент 
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 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 („Регламент (ЕС) 2016/679”). 

Всички изменения и допълнения в политиката за поверителност при видеонаблюдение ще 
бъдат отразени и публикувани в актуализирана версия на Уведомлението за 
видеонаблюдение, достъпно на нашия уебсайт: www.scania.bg 

1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни? 

СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър 
към Агенцията по вписванията с ЕИК 121796861, което събира, обработва и съхранява 
Вашите лични данни при условията, посочени в настоящето Уведомление за 
видеонаблюдение. 

Скания е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона 
за защита на личните данни. 

Можете да се свържете с нас на адреса ни по седалище и управление: 
 
Адрес: с. Герман 1186, Столична община, район “Панчарево“, ул. “Манастирска воденица“ 
№ 5,  

• Относно: Защита на лични данни 
Имейл: bg.privacy@scania.com   
Телефон: +359 2 970 54 00 за връзка със Служител по защита на данните 
 

2. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание се обработват? 

Чрез системата за видеонаблюдение се обработват лични данни за лицата, които се 
намират в обхвата на инсталираните камери. Такива данни могат да бъдат лицевите 
изображения, физически данни, височина, особени белези, поведенчески особености като 
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походка, както и всякаква информация, която може да бъде получена чрез физическо 
наблюдение, заедно с информация за време, дата и локация. 

Чрез системата за видеонаблюдение не се създава и обработва звук. Функционалността е 
изключена при камерите, които технически позволяват звукозапис. 

На основание законно признатия легитимен интерес на Скания като собственик или 
ползвател на обектите, където извършва стопанска дейност, осъществява 
видеонаблюдение за следните цели: 

• охрана на имуществото на дружеството, негови наематели и наемодатели на 
територията на обектите, използвани от Скания 

• осигуряване на безопасността и сигурността на посетителите и персонала 

• разкриване на неоторизиран достъп до обекти или собственост на Скания  

• предотвратяване или разкриване на кражби на и от автомобили на служители и 
посетители 

• за контрол на работния процес при евентуална злоупотреба или инцидент и за 
контрол на работното време, когато има съмнения за нарушения 

Обработването на личните данни е само за целта, за която те са събрани и не се използват 
повторно за несъвместими цели. 

Скания не използва данните, получени при видеонаблюдението, за автоматизирано 
вземане на решения посредством компютърни алгоритми, заменящи човешката преценка, 
включително чрез извършване на профилиране. Дружеството не използва интелигентни 
системи за видеонаблюдение (системи, основани на технологии, които извършват 
наблюдение в реално време без човешка намеса), не позволява свързване на системата 
за видеонаблюдение с друга система, и не извършва скрито/тайно наблюдение. 

3. Кои категории лица получават достъп и обработват личните Ви данни? 

3.2. Управителят на Скания и/или изрично определени от него лица 

3.2. Обработващи лични данни, които въз основа на договор със Скания обработват 
личните Ви данни от името на Скания или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни: 

✓Лица, които по възлагане на Скания инсталират и поддържат охранителната система за 

видеонаблюдение, нейното оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните 
Ви данни;  

✓Сигнално-охранителната дейност се осъществява от дружество, лицензирано за 

извършването на частна охранителна дейност; 

✓Лица, с достъп до сървъра, съхраняващ записите от системата за видеонаблюдението, с 

цел предоставяне на охранителни услуги и предотвратяване на инциденти с имуществото, 
персонала и други посетители в обектите, както и с цел ограничаване на отрицателните 
последици от тези инциденти и осигуряване на застрахователно покритие; 

✓В случай че е повредено записващото устройство, достъп до записите може да има 

доставчикът, който поддържа технологично системата. Достъп до данни се предоставя 
само, когато е технологично невъзможно записът да бъде изтрит преди предаването; 

3.3. Други администратори на лични данни, на които Скания предоставя личните Ви данни, 
обработващи данните Ви на основание законово изискване: 



 
 

 

 

✓Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от 

Скания предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – 
български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – 
Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с 
правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред, като но не само – 
полиция, МВР, прокуратура, ДАНС и други при разследване на констатирано незаконно 
проникване и/или увреждане на обект/ти и/или движими вещи в него/тях и/или увреждане 
на трети лица, намиращи се в обектите и разкриване на извършителите на такива 
противоправни действия. 

Не се извършва предаване на личните данни в трети страни (извън Европейското 
икономическо пространство) или на международни организации, освен ако предаването не 
се налага за спазване на законово изискване, при гарантиране на сигурността на данните 
и трансфера, правна и документална обоснованост на подобен акт.  

4. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни? 

Всички камери работят без прекъсване – 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. 
Качеството на изображението в повечето случаи позволява идентификацията на лицата, 
които се намират в обхвата на камерите. 

Видеозаписите, изготвени с оборудване за видеонаблюдение се съхраняват за срок до 30 
дни от създаване на записа. 

По изключение е допустимо по-дълго съхраняване, например когато е налице обосновано 
предположение за извършено престъпление и записите трябва да бъдат предадени на 
компетентните органи, данните са необходими за защита на правата и интересите на 
Скания в официални производства или за отговор на искания от публични органи. 

Скания трябва да обоснове изискванията за съхранение на лични данни за периоди по-
дълги от максималния период на съхранение, съгласно деловите и регулаторни 
изисквания, ако е необходимо.  

Някои данни от видеонаблюдение трябва да се съхраняват за защита на интересите на 
компанията, за запазване на доказателства и като цяло за спазване на добри бизнес 
практики. Някои причини за съхранение на данни са: 

Съдебни дела 

Разследване на злополуки 

Разследване на инциденти, свързани със сигурността 

Регулаторни изисквания 

Запазване на интелектуална собственост 

 

5. Защитени ли са личните Ви данни?  

Скания предприема разумни физически, технически и организационни мерки за сигурност, 

предназначени да защитят всички лични данни от загуба, злоупотреба, промяна, 

унищожаване или повреда, съгласно изискванията на европейското и националното 

законодателства.  



 
 

 

 

5. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от Скания? 

По отношение Вашите лични данни имате следните права: 

5.1. Да получите достъп до личните Ви данни и информация от вида на включената в това 
Уведомление за видеонаблюдение по отношение на въпросните данни. Може да поискате 
от Скания информация дали и за какви цели обработва Ваши лични данни. 

5.2. Да изискате да се изтрият личните Ви данни, само в някой от следните случаи: 

✓ същите не са нужни повече за целите, за които се обработват; 

✓ възразили сте за тяхното обработване и няма друго основание за обработването им; 

✓ обработването на данните е признато за незаконно; 

✓ националното или европейското законодателство изискват това. 

5.3. Да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните 
случаи: 

✓ установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване 

обработването на данните Ви, вместо същите да бъдат изтрити; 

✓ желаете личните Ви данни да се съхраняват, въпреки че Скания не се нуждае повече от 

тях за целите на обработването, тъй като ще ги използвате за установяването, 
упражняването или защитата на Ваши правни претенции; 

✓ при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока 

на проверката на основателността му. 

5.4. да възразите пред Скания по всяко време и по Ваши лични причини с оглед конкретната 
ситуация, срещу начините на обработване на личните данни, посочени в това Уведомление 
за поверителност при видеонаблюдение.  

При получено възражение срещу обработването на личните Ви данни Скания ще Ви 
отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали намира същото за 
основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за 
тези цели. 

5.5. да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че считате че 
правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени. Актуалните 
данни за контакт и условията за подаване на жалба към Комисията за защита на личните 
данни може да намерите на сайта на комисията www.cpdp.bg . Към датата на последната 
актуализация на това Уведомление данните за контакт са: 

Адрес на КЗЛД: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Ел. поща: kzld@cpdp.bg 

5.6. Действията на лицата, във връзка с осъществяване на видеозаснемане с охранителна 
цел, са регламентирани в Закона за частната охранителна дейност, като контролът върху 
дейностите по този закон е възложен на Главна дирекция „Охранителна полиция” и 
областните дирекции на МВР. Винаги можете да се обърнете към тези структури на МВР, 
ако считате, че правата Ви са нарушени във връзка с осъществяване на сигнално-
охранителна дейност по възлагане от Скания.  

http://www.cpdp.bg/
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5.7. Да обжалвате действията на администратора на лични данни пред съответния 
административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за 
подсъдност. 

Имате право на възражение срещу обработването на данни, създадени чрез системата за 
видеонаблюдение, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация. 
Ние ще преустановим обработването на личните данни, освен ако докажем, че 
съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство 
пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, 
упражняването или защитата на правни претенции. Молим, обърнете внимание, че пазим 
записите за срок до 30 календарни дни. След изтичането на този срок упражняването на 
правата Ви няма да бъде възможно.  

6. Как може да упражните Вашите права по предходната точка? 

За да упражните правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от Скания е 
достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите на някоя от контактните 
точки, посочени в т.1 на настоящето Уведомление за видеонаблюдение. Вашето искане 
следва да съдържа достатъчно данни, за да може да бъдете безспорно идентифицирани 
и координати – адрес, телефон и/или електронна поща за обратна връзка. 

Скания ще разгледа своевременно Вашето искане и ще Ви отговори. 

В зависимост от искането и с оглед изпълнение задълженията на Скания за защита на 
личните Ви данни от нерегламентирано разкриване, Скания има право да поиска лично 
предаване на писмения отговор или да определи друг начин за доставяне, гарантиращ 
сигурността на информацията в него. 

7. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Скания и какви са 

последиците от това? 

За да може да осъществяваме контрол на достъпа в обектите си имаме нужда от 

определени данни, които са необходими за реализиране на този наш законен интерес.  

Подробно описание е налице в настоящето уведомление.  

В случай, че не желаете да бъде заснеман(а) и изображението Ви записвано, може да 

използвате алтернативните канали за заявяване на продукти и услуги, предлагани от 

Скания, когато това е приложимо.  

 

Това Уведомление е с последна дата на актуализация 10.08.2021 година. 


