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Кои сме ние?
„Географска информационна система – София” ЕООД („ГИС-София“ ЕООД) е
една от най-големите геодезически фирми в България. Компанията е създадена
през 1999 година, като търговско дружество на Столична община.
Вече 19 години изграждаме, поддържаме и управляваме информационната
система на кадастралните, регулационните и застроителните планове за
територията на Столична община, наречена СОФКАР.
Основната ни цел е да предоставяме качествени услуги в областта на
геодезията, кадастъра, устройственото планиране, географските информационни
системи.
Нашата мисия е да облекчим потребителите си осигурявайки лесен и удобен
достъп до необходимата и полезна за тях пространствена информация.
Основни приоритети в нашата работа са пълнота, актуалност, точност,
надеждност и достъпност на данните.
Водеща насока на нашите инвестиции е разработката на технологии на базата
на световните постижения на географските информационни системи и обработка
на база данни, за повишаване на обхвата и качеството на информацията и
намаляване на разходите за нейното поддържане и предоставяне.

Данни за контакт с „ГИС-СОФИЯ“ ЕООД:
Местоположение: гр. София 1000, ул. „Сердика“ 5, ет.5
Телефон: + 359 2 923 82 80; + 359 2 930 79 21
Ел. поща: dblajeva@gis-sofia.bg
Интернет страница: www.gis-sofia.bg
Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на личните данни:
С нашето Длъжностно лице по защита на личните данни можете да се свържете
директно тук:
Ел. поща: ihristova@gis-sofia.bg
Телефон: +359 88 843 47 88
Личните данни, които събираме и обработваме от Вас са:
Категория лични данни:
1.
2.
3.
4.
5.

Три имена;
ЕГН;
Постоянен адрес;
Телефони за връзка;
Електронна поща.
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„ГИС-София“ ЕООД не обработва специални категории лични данни.
Гарантираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани
единствено за следните цели:
1. Индивидуализиране на клиентите и контрагентите ни, на заинтересованите
лица - собствениците и/или носителите на други вещни права върху недвижими
имоти;
2. За установяване на връзка с Вас по телефон, адрес и/или електронна поща с
цел кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на задълженията ни по найкоректния, добросъвестен и удовлетворяващ Ви начин по подадените заявления,
молби и жалби, включително и чрез формата за обратна връзка на сайта на
Дружеството;
3. За всички дейности, свързани с възникването, съществуването, изменението и
прекратяването на договорните ни правоотношения, както и със събиране на
вземания, произтичащи от последните - за изготвяне на всякакви документи в
тази връзка (договори, допълнителни споразумения, всякакви търговски,
счетоводни и други документи);
4. Защита на законните права и интереси на собствениците и носителите на
ограничени вещни права върху недвижимите имоти – обекти на кадастъра,
свързана с неприкосновеността на принадлежността им към правото на
собственост в процедура по изработване на Кадастрална карта и кадастрални
регистри (КККР) или проекти за изменение на КККР във връзка с поддържането
й в актуален вид;
5. В изградения към „ГИС-София“ ЕООД Център за професионално обучение
(ЦПО), личните данни на обучаващите се събират с цел най-коректно
обслужване на всички правни и законови необходимости и организационни
дейности, съпътстващи целия процес на обучението и крайните резултати от
него.
Редица от горепосочените цели са изрично обусловени от нормативните
изисквания и предписания на: Правото на ЕС; Международните договори, по
които Република България е страна; Закона за счетоводството; Данъчно
осигурителния процесуален кодекс; Закона за задълженията и договорите;
Закона за собствеността; Закона за кадастъра и имотния регистър; Закона за
геодезията и картографията; Закона за устройство на територията; Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането
му; Закона за наследството; Закона за гражданско състояние; Закона за
електронния документ и електронния подпис; Търговския закон; Закона за
защита на потребителите; Закона за достъп до обществена информация; Закона
за професионалното образование и обучение; Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за
информацията и документите за системата на предучилищното и училищното
Образование; Наредба № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално
обучение на лица, навършили 16 години; Изпълнение на изискванията на
международни класификатори за стандартизация, като ISO 9001:2015 и други,
както и всички относими към тях подзаконови нормативни актове.
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Основанията, които ни дават право да обработваме Вашите данни са:
1. Изпълнението на договор с Вас;
2. Изпълнението на законови задължения;
3. Вашето съгласие само и единствено в случаите, когато не са налице
горепосочените правни основания, наличието на жизненоважен интерес или
легитимен интерес.
В тези случаи със съгласието Ви да приемете това Уведомление за поверително
третиране на личните данни (Декларация за поверителност), Вие ни давате
разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.
Съгласието е необходимо да бъде предоставено изрично с попълването на
Декларация Съгласие по образец, която е на разположение на гишета No1 и No2
на партерния етаж в офиса на дружеството.
За клиентите на услугите чрез отдалечен достъп до „IsofMap” сме предвидили
възможност, след попълване на онлайн формуляр за регистрация, като
потребител, да декларират съгласието си да предоставят личните си данни с цел
осъществяване на този вид услуги чрез специална отметка в интернет
страницата с адрес: www.isofmap.bg, както и чрез маркиране на допълнителна
отметка, потвърждаваща даденото съгласие.
По отправени запитвания чрез формата за обратна връзка на интернет сайта на
Дружеството сме предвидили даване на съгласие към момента на отправяне на
съответното запитване в електронната страница на Администратора.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с попълване на Заявление с
искане за оттегляне на съгласие по образец, което е на разположение на гишета
No1 и No2 на партерния етаж в офиса на дружеството срещу документ за
самоличност.
„ГИС-София“ ЕООД не предоставя личните данни на субектите на трети
страни, освен ако не са изискани в изрично предвидените от закона
случаи от компетентните държавни или общински органи и по описаните
в закона ред и процедури.
Период на съхраняване на данните
„ГИС-София“ ЕООД ще съхранява Вашите лични данни в следните срокове и по
следния начин:
1.
Лични данни в Образци на попълнени и подадени заявления за
извършване на услуги на хартиен носител (въведени в електронната
деловодна система) и лични данни на физически лица по облигационни
правоотношения (въведени в специализиран софтуерен продукт) –
съгласно чл.38 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) т.е. 5
години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за
който се отнасят.
2.
Лични данни на клиентите – регистрирани потребители до
платените услуги чрез отдалечен достъп „iSofMap” – съгласно чл.38 от
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Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) т.е. 5 години, считано от
последното използване на акаунта (влизане в профила с потребителско име и
парола).
3.
Лични данни на клиентите – регистрирани потребители до
неплатените услуги чрез отдалечен достъп „iSofMap” - срока съгласно
чл.12 от ЗСч т.е. 3 години, считано от последното използване на акаунта
(влизане в профила с потребителско име и парола).
4.
Лични данни, съдържащи се в приложенията към попълнените и
подадени Образци на заявления за извършване на услуги – съхраняват се
за периода на извършване на услугата, подробно описан за всеки вид услуга в
ценовата листа на дружеството и се унищожават в срок от една седмица,
считано от момента на извършване на услугата/изработване на готовия продукт
в полза на клиента.
5.
Лични данни в подадени молби или жалби на хартиен носител –
съхраняват се за периода, необходим за предоставяне на отговор, но не повече
от 1 месец и се унищожават в срок от една седмица, считано от момента на
отговора по тях.
6.
Лични данни, съдържащи се в попълнения формуляр за обратна
връзка и чрез секция „Контакти” на интернет страницата на
Дружеството, както и от електронна кореспонденция по заявен email
адрес от клиенти – съхраняват се за периода на предоставяне на отговор по
електронен път по всяко конкретно запитване, респективно от последния момент
на извършената кореспонденция, но не повече от 1 месец, след което се
унищожават в срок от един месец, считано от момента на отговора по
запитването, респективно – момента на последната кореспонденция.
7.
Лични данни, съдържащи се в изработената КККР - предават се на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, а копия на източниците, от които
са събрани (на хартиен и технически носител), както и лични данни, съдържащи
се в изработените цифрови файлове на изработената КККР се съхраняват до
изтичане на гаранционния срок, посочен в конкретния договор за възлагане
изработването на КККР.
8.
Лични данни, съдържащи се в проекти за изменение на КККР по
заявления на клиенти за извършване на този вид услуга (съдържащи се
в проект в електронен вид в CAD файлове) – съхраняват се за период до
една година, считано от момента на подаване на зявлението за изработване на
проекта.
9.
Лични данни, съдържащи се в протоколи по т.60 от ценовата
листа на предлаганите от „ГИС-София” ЕООД услуги – съхраняват се за
период до 6 месеца, считано от момента на подписване на протокола.
10. Лични данни в документи за обучение в ЦПО към „ГИС-София“
ЕООД – 1. Всички лични данни от документи, необходими за записване и
стартиране на курс по обучение за съответния кандидат; Личен картон за
проведен курс за професионална квалификация; Протоколи за допускане до
изпити и Протоколи за резултати от изпити; Регистрационна книга
за
издадените документи за завършена степен на образование и за придобита
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професионална квалификация се съхраняват за срок от 50 години; 2. Заповед за
формиране на групите, за начало и край на курса, за график на учебния процес
– 20 години; 3. Дневник за входяща и Дневник за изходяща кореспонденция –
10 години; 4. Договор за обучение между управителя на дружеството и
обучаемото лице; Дневник на курса (за присъствие на курсистите и преподаден
учебен материал); Протоколи за провеждане на изпити – 5 години.
Вашите права като субект на личните данни са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие
като субект на данните, имате следните права:
•

имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „ГИС-София“
ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;

•

имате право да поискате от „ГИС-София“ ЕООД да коригира неточните
Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

•

имате право да поискате от „ГИС-София“ ЕООД личните Ви данни да
бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания:
o

личните данни повече не са необходими за целите, за които са
били събрани;

o

когато сте оттеглили своето съгласие;

o

когато сте възразили срещу обработването;

o

когато обработването е незаконосъобразно;

o

когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на
правно задължение по правото на EС или правото на държава
членка, което се прилага спрямо нас или по силата на международен
договор, по който Република България е страна;

o

когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането
на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
o

при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото
на информация;

o

за спазване на законово задължение от наша страна или за
изпълнението на задача от обществен интерес;

o

по причини от обществен интерес в областта на общественото
здраве;

o

за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или
исторически изследвания или за статистически цели, доколкото
съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или
сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
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или за установяването, упражняването или защитата на правни
претенции.
•

имате право да поискате от „ГИС-София“ ЕООД да ограничи
обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще
бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за
ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го
мотивираме със законосъобразната причина;

•

имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните
Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до „ГИС-София“
ЕООД;

•

имате право да възразите срещу определени видове обработка, като
директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

•

имате право на възражение
включително профилиране;

•

имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се
единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

•

при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е
обхваната от настоящото уведомление за защита на данните, ще Ви
предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където
е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата
обработка.

срещу

автоматизирана

обработка,

Всички горепосочени искания могат да бъдат направени с попълване на Искане
от субект на лични данни по образец и представяне на документ за самоличност,
което е на разположение на гишета No1 и No2 на партерния етаж в офиса на
дружеството.
Право на жалба до надзорния орган
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като
компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр.
София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви
данни чрез „ГИС-София“ ЕООД, можете да го направите на посочените данни за
контакт на „ГИС-София“ ЕООД или директно на Длъжностно лице по защита на
данните на посочените по-горе данни за контакт.

Контакт с Администратора на лични данни:
Уебсайт: www.gis-sofia.bg
E-mail: ihristova@gis-sofia.bg

Телефон: + 359 2 923 82 80; + 359 2 930 79 21

