София, април 2018.

Политика на Аидос по ОРЗД

На 25 май 2018г. влиза в сила Общия Регламент за защита на данните (ОРЗД) (ЕС)
2016/679. С настоящия документ уточняваме какво означава това за групата Аидос1 и
за нашите клиенти.
В качеството си на дружество, предоставящо счетоводни и ТРЗ услуги, ние работим
ежедневно с лични данни. Години наред боравим с данните с внимание, дискретност и
мерки за сигурност на високо ниво.
Къде използваме лични данни?
●
●

Отдел Труд и работни заплати с цел изготвяне на трудови договори
За първоначална регистрация на дружества, посочване на собственици и
управители на нови дружества.

Личните данни могат да включват;
●
●
●
●
●
●

Пълно име
Дата на раждане
Място на раждане
ЕГН, номер на лична карта/ паспорт
Социално-осигурителен номер
Адрес по местоживеене

С кого споделяме лични данни?
1

Група Аидос: Аидос ООД, Овербеек ООД, Аидос Консулт ООД, Овербеек Консулт ООД, Европа Консулт
ООД

В съответствие с местното законодателство и разпоредби, ние споделяме
информация за трудовите договори с Национална агенция по приходите. Личните
данни, включени в учредителните документи на дружества, се споделят с българския
Търговски регистър. За откриване на дружествени банкови сметки лични данни могат
да бъдат споделени с банката, избрана от съответното лице(а).
Как съхраняваме и защитаваме личните данни?
Нашият офис е разделен на четири зони за сигурност;
1. Вход/ общи части: заключени с двойна входна врата. Видео наблюдение.
2. Оперативен отдел: достъпен единствено за персонала. Видео наблюдение в
главния коридор.
3. Оперативни стаи: достъпни единствено за оправомощения персонал,
заключващи се врати, ТРЗ дейностите се извършват на отделен сървър, с
мерки за сигурност от най-високо ниво
4. Заключващи се метални шкафове в оперативните стаи, където се съхраняват
документите на хартиен носител, съдържащи лични данни.
Съхранението на електронни документи, съдържащи лични данни, се извършва
единствено на специален защитен сървър. Документите на хартиен носител се
съхраняват единствено в зона за сигурност 4. Електронните документи и тези на
хартиен носител, съдържащи лични данни, са достъпни единствено за
оправомощения персонал в рамките на групата Аидос.
Компютрите, сървърите и необходимият софтуер са защитени с ключове за сигурност
и пароли. Достъпът до имейл на оправомощения персонал изисква автентикация от 2
стъпки.
Личните данни никога няма да бъдат споделяни с лица извън оправомощения
персонал на групата Аидос, без писменото съгласие на субекта на данните.
Целият персонал на групата Аидос е длъжен да спазва нашия вътрешен протокол за
неоповестяване на данни.
Целият оправомощен персонал на групата Аидос е преминал обучение по ОРЗД.
Целият персонал на групата Аидос е преминал инструктаж по ОРЗД.
Използваме Transport Layer Security (TLS), за да криптираме и защитим имейл
трафика си. Ако Вашият имейл провайдър не поддържа TLS, Вашият имейл може да
не бъде защитен, докато не пристигне на нашите сървъри.
В помещенията на Аидос е инсталирана денонощна алармена система, обслужвана от
професионална охранителна компания.

Услуги на трети страни.
Услугите, предоставяни от трети страни, включват: Google услуги, платформи на
социалните медии, доставчици на софтуер, адвокати, преводачески услуги, нотариуси.
Установено е, че тези трети страни разполагат с въведена политика ОРЗД и спазват
изискванията на регламента. Въпреки че се доверяваме на партньорите, с които
работим, ние не носим отговорност за спазването на ОРЗД от тяхна страна.
Какво ще се промени от 25 май 2018?
-

-

Копия на лични документи: лични карти/ паспорти няма да бъдат приемани.
Минимално изискуемите данни за изготвяне на трудови договори и регистрация
на дружества ще бъдат представяни в писмена форма и изпращани на
специални имейл адреси на оправомощения персонал. Случайно получените
копия, съдържащи лични данни, ще бъдат унищожавани и премахвани от
нашите системи. Наличен е шредер за документи с ниво на сигурност Р5.
Всяко лице може да отправя запитване към всеки един момент относно статуса
на съхраняваните лични данни. Всяко лице може към всеки момент да иска
пълно премахване на личните данни от нашите системи и унищожаване на
документите на хартиен носител. В такъв случай е възможно да не можем да
предоставяме услугите си и да сме принудени да прекратим съответните
споразумения с клиента.

В случай че някой има съмнения относно личните си данни, съхранявани в нашето
дружество, ние с удоволствие ще обясним и уточним поставените въпроси. Писмени
запитвания могат да бъдат изпращани на: gdpr@aidosbg.com.

