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Политика за поверителност 

Политиката за поверителност (наричана по-долу „Политика“) описва процеса на  

получаване, използване и по-нататъшно обработване на личните ви данни, получени 

чрез уеб интерфейса www.neotax.eu (наричан по-долу „Уеб интерфейс“) 

Контролер на личните данни: 

Neotax s.r.o., със седалище Jemnická 1138/1, Michle, 140 00 Praha 4 

Comp. Reg. No.: 02189909 

Tax Id. No.: CZ02189909 

Регистриран: в Търговския регистър на Общинския съд в Прага, Раздел C, вм. 215906 

Данни за контакт на администратора на лични данни: 

Пощенски адрес: Neotax s.r.o., Jemnická 1138/1, Michle, 140 00 Praha 4 

Е-mail: expats@neotax.eu 

Поверителността на вашите данни е много важна за нас. Моля, запознайте се 

напълно с настоящата Политика, тъй като тя съдържа важна информация относно 

обработката на вашите лични данни и свързаните с тях права и задължения. 

 

1. ВСТЪПИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1.1. Какво съблюдаваме при работа с лични данни? 

Ние обработваме личните данни в съответствие със законодателството на Чешката 

република и пряко приложимите регламенти на Европейския съюз, по-специално Акт № 

101/2000 Sb., от Защита на личните данни, както и поправките направени към тях (по-

долу наричан „ZOOÚ”) и Закон № 480/2004 Sb. относно някои Услуги на 

Информационното Общество и измененията на някои актове, изменени, от влизането му 

в сила, и също в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 

Съветът от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на 

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и 

тяхната отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните) (наричана 

по-нататък „ GDPR "). 

1.2. Какво представляват личните данни? 

Като лични данни се квалифицира всяка информация, която идентифицира или може да 

идентифицира конкретно физическо лице. По-специално личните данни (включителнои  

без ограничения): 

• данни за идентификация като име и фамилия, ЕГН, дата на раждане, 

потребителско име на потребителския акаунт, пол, националност, семейно 

положение, брой деца; 

• данни за контакт като постоянен адрес (или пощенски адрес), телефонен 

номер, имейл адрес; 

• чувствителни данни като членство в синдикат, данни за здравето; 
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• икономически данни като информация за финансовото състояние, заплатата, 

вида на заетостта, вида на пенсията, размера на пенсията, банкови данни, 

застраховане, образование; 

• друга информация като информация, събрана чрез бисквитки, IP адрес 

(мрежов идентификатор), включително тип браузър, устройство и 

операционна система, време и брой посещения на уеб интерфейс и друга 

подобна информация. 

 

2. ПОЛУЧАВАНЕ И УПОТРЕБА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

2.1. Как да получаваме личните ви данни? 

• Вие ни предоставяте вашите лични данни, по-специално при попълване на 

данъчна декларация, формуляр за контакт, при комуникация по електронна 

поща или при създаване на потребителски акаунт. 

• Когато посещавате и използвате уеб интерфейса, някои лични данни могат да 

бъдат получени и съхранявани чрез бисквитки. Прочетете повече за 

бисквитките в член 5 от настоящата Политика и в Политиката за бисквитките. 

 

2.2. .На какво основание и за какви цели обработваме личните ви данни? 

• Можем да събираме и обработваме лични данни, въведени при попълване 

на данъчна декларация или формуляр за контакт и предоставени в 

електронна поща, единствено с цел договаряне на договор или изпълнение на 

договора, т.е. за целите на изготвяне на данъчна декларация или предоставяне 

на съвети свързани с данъците и данъчната политика. В допълнение, ние 

можем да обработваме тези данни, за да изпълним другите си законови 

задължения (по-специално задължения за регистрация, архивиране на 

данъчни документи и т.н.). 

• Можем да събираме и обработваме лични данни, въведени при създаване на 

потребителски акаунт, без вашето изрично съгласие, за да позволим достъп, 

управление и поддръжка на потребителския акаунт, освен ако не е посочено 

друго. 

• Ако ни дадете съгласие за това, чрез потвърждаване в уеб интерфейса, ние 

можем да обработваме вашите лични данни, въведени при попълване на 

въпросник за данъчна декларация, форма за контакт, предоставена в 

електронна поща или при създаване на потребителски акаунт с цел изпращане 

на бизнес комуникации и директен маркетинг или за други цели, с които 

изрично сте се съгласили. 

• Ние обработваме личните данни, които получаваме чрез бисквитки въз 

основа на вашето съгласие (което можете да предоставите чрез потвърждение, 

базирано на уеб интерфейс, след като сте били уведомени за използването на 

бисквитки и сте имали възможност да научите за тази Политика и Политиката 

за бисквитките). Упълномощени сме да обработваме вашите лични данни, 

получени чрез бисквитки, дори ако продължите да използвате уеб интерфейса, 

дори след като сте били уведомени за обработката на тези лични данни. Ние 
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използваме личните данни, получени чрез бисквитки, за целите на 

поддръжката на потребителите, подобряването на нашите услуги, 

включително анализи на потребителското поведение и маркетинг. 

Използването на вашите лични данни за друга цел, различна от тази, за която сме 

ги получили, е възможна само въз основа на вашето съгласие. 

2.3. Как обработваме вашите лични данни, получени от трета страна? 

• Можете да използвате услугите, предлагани в нашия уеб интерфейс, ако ни 

предоставите лични данни на трето лице под разрешението на това лице 

(например той / тя като счетоводител или данъчен съветник може да попълни 

въпросника за данъчна декларация за вашия клиент ). 

• Ако ни предоставите личните данни на трето лице, използвайки уеб 

интерфейса, вие се задължавате, като упълномощено лице да ни предоставите 

личните данни на това лице. Ние не носим отговорност за щети, причинени от 

неоторизирано предоставяне на лични данни. В същото време се задължавате 

да ни предоставите данни за контакт на лицето, чиито лични данни ни 

предоставяте. За такъв контакт се счита имейл адресът, който посочвате при 

попълване на въпросника за данъчна декларация или формата за контакт. 

• При получаване на лични данни от трета страна, ние ще информираме лицето, 

чиито данни са ни били предоставени в разумен срок от обработването на 

неговите лични данни, като изпратим настоящата Политика за поверителност, 

съдържаща цялата информация за обработката на лични данни и за правата на 

лицето, чиито лични данни обработваме. 

• Цялата информация, права и задължения, съдържащи се в настоящата 

Политика, се отнасят и за лицето, чиито лични данни сме получили от друго 

лице. 

 

2.4. Колко дълго използваме данните? 

• Личните данни, въведени при попълване на въпросник за данъчна декларация, 

формата за контакт и предоставени в електронна поща, се използват само за 

времето, необходимо за изпълнение на договора и за спазване на законовите 

задължения. 

• Ако ни дадете изрично съгласие за обработка на личните ви данни, данните ще 

бъдат използвани в продължителността на времето, необходимо за постигане 

целта, за която е дадено съгласието. 

• Общата продължителност на целта на обработка на вашите лични данни е три 

години, освен ако изрично не е уговорено друго с вас или ако законите не 

изискват по-дълго време за обработка. 
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3. ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

3.1. Право на оттегляне на съгласието за обработка на лични данни 

Ако обработваме вашите лични данни само въз основа на вашето съгласие (т.е. без друга 

правна причина), можете да оттеглите такова съгласие по всяко време. 

Оттеглянето на съгласието за обработка на вашите лични данни е възможно по всяко 

време: 

• чрез електронна поща, изпратена до нашия имейл ; 

• в случай на търговски комуникации - по начина, описан във всеки имейл, 

съдържащ търговска комуникация (чрез кликване върху връзката за отписване 

или по друг начин). 

• Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката на 

данни, извършена до оттеглянето на съгласието за обработка. 

 

3.2. Право на достъп до лични данни 

Можете да поискате от нас да ви предоставим информация, независимо дали 

обработваме вашите лични данни. Ако обработваме вашите лични данни, имате право на 

достъп до тези лични данни и по-специално до следната информация:  

• цел на обработката; 

• категории обработени лични данни; 

• получатели или категории получатели, на които ще бъдат предоставени лични 

данни; 

• период, за който ще се съхраняват личните данни. 

По ваше желание можем да ви предоставим копие на обработените данни. Можем да Ви 

таксуваме административна такса, която не надвишава разходите, свързани с 

производството и доставката на допълнителните копия. 

3.3. Право на корекция 

Ако вашите лични данни са неточни или непълни, имате право да поискате незабавно 

поправяне, т.е. коригиране на неточните данни и / или попълване на непълните данни.  

3.4. Право на възражение срещу обработка 

Имате право да възразите срещу обработването на вашите лични данни по всяко време, 

когато се обработват за целите на директния маркетинг, включително всяка 

автоматизирана обработка на лични данни. След като възражението бъде отправено, вече 

няма да обработваме вашите лични данни за тези цели. 

3.5. T)Правото на заличаване („правото да бъдеш забравен“) 

Ако: 

личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събирани или 

обработвани; 
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• сте оттеглили съгласието си за обработката; 

• сте възразили срещу обработването на личните ви данни; 

• сте възразили срещу обработването на личните ви данни, 

имате право да изискате от нас да изтрием вашите лични данни. Ако няма законни 

причини за отказ на такова заличаване, ние трябва да се съобразим с вашето искане. 

3.6. Право на ограничаване на обработката  

Ако:  

• отричате точността на личните си данни; 

• обработването е незаконно и вместо да изтриете искате да ограничите 

обработването на лични данни; 

• ние вече не се нуждаем от вашите лични данни за целите на обработката, но 

вие изисквате те да идентифицират, налагат или защитават правни искове; 

• възразите срещу обработката, 

може да изискате да ограничим обработката на вашите лични данни. Когато 

ограничаваме обработката, ние сме упълномощени да съхраняваме вашите лични данни; 

по-нататъшната обработка е възможна само с вашето съгласие или по законни причини. 

Ако обработването на лични данни е ограничено поради възражение срещу 

обработването, ограничението продължава дотогава, докогато е необходимо, за да се 

определи дали сме длъжни да се съобразим с вашето възражение или не. 

Ако обработката на личните данни е ограничена поради отричане на точността на 

данните, ограничението трае до времето, необходимо, за да се провери точността на 

данните. 

3.7. Право на преносимост на данните 

Имате право да получите личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, 

обичайно използван и машинно четим формат и да ги предадете на друг администратор 

на лични данни. 

 

3.8. Как да упражнявате правата си? 

Можете да упражнявате правата си във връзка с личните данни като се свържете с нас, 

изпозвайки предоставените ви данни за контакт. Цялата информация и предприети 

действия ще ви бъдат предоставени без излишно забавяне.  

Ще направим всичко възможно да защитим вашите лични данни. Ако обаче не сте 

доволни от споразумението, имате право да се свържете с компетентните органи, по-

специално Службата за защита на личните данни (http://www.uoou.cz), която контролира 

защитата на личните данни. Тази разпоредба не засяга правото ви да подадете жалба 

директно до Службата за защита на личните данни. 

Ако постоянният ви адрес, място на работа или място на предполагаемо нарушение на 

защитата на личните данни е извън Чешката република в друга държава-членка на 
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Европейския съюз, можете да се свържете с компетентния надзорен орган в тази 

държава-членка. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

4.1. Как управляваме и обработваме вашите лични данни?? 

Ние сме администратор на лични данни по смисъла на ZOOÚ и GDPR и Вашите лични 

данни се обработват от нашата компания. Като алтернатива можем да назначим трети 

страни, които да обработват личните ви данни. При поискване, ние ще ви предоставим 

информацията за това кой всъщност обработва вашата лична информация.  

Събрани данни - лични и други са напълно защитени срещу злоупотреби. Личните данни 

ще се обработват в електронна форма по автоматизиран начин или в печатна форма по 

неавтоматизиран начин. 

4.2. Към кого предоставяме вашите лични данни? 

До степента, необходима за изпълнение на споразумението или други задължения, 

можем да прехвърляме вашите лични данни и на други лица (като други страни, 

участващи в изпълнението на споразумението или нашите законови задължения или 

нашите партньори в социалните мрежи, маркетинг, реклама и анализ).  

За услугата „Данъчна декларация от счетоводител“ ще прехвърлим личните данни, които 

сте предоставили, на нашия съдействащ счетоводител, който ще се свърже с вас относно 

офертата на неговите услуги. 

За услугата „Данъчна консултация“ ще прехвърлим личните данни, които сте 

предоставили, на нашия съдействащ данъчен съветник, който ще се свърже с вас с 

офертата на неговите услуги. 

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърлени в страни извън Европейския съюз. 

 

5. БИСКВИТКИ  

5.1. Бисквитки и използване на услугата Google 

Уеб интерфейсът използва така наречените „бисквитки“ за своите дейности.  Уеб 

интерфейсът също така използва Google Analytics и евентуално други услуги, 

предоставени от Google, Inc. (наричани по-долу „Google“). Тези услуги също работят с 

информация, получена чрез „бисквитки“.  

 

 

Тази Политика влиза в сила от 10 юли 2019 г. 

 


