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ИЗВЕСТИЕ КЪМ СЛУЖИТЕЛИ НА ТРЕТА СТРАНА ОТНОСНО ДАННИТЕ 
В СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
С КЛИЕНТИ (УВК) 

 
 
 

Целта на това известие е да Ви запознае с това как събираме, използваме, споделяме и 
защитаваме Вашите лични данни, предоставени на EnerSys или нейни филиали в целия свят 
(общо наричани "EnerSys", "Компанията, "ние" или "нас"), от Вас ("Вие" или "Вашия" или "Трета 
страна") или Вашия работодател ("Клиент/Доставчик") в рамките на нашите системи за 
управление на взаимоотношенията с клиенти ("УВК"). Всички останали термини, написани с главни 
букви, но необяснени тук, са дефинирани в Общия регламент за защита на данните (EU) 2016/679 
("ОРЗД"). ОРЗД и неговите разпоредби за защита на данните и поверителността се отнасят 
само за граждани на Европейския съюз, намиращи се в Европейския съюз. 

 

EnerSys и нейният изцяло притежаван филиал, EnerSys Delaware Inc., с офис на адрес 2366 Bernville 
Road, Reading, PA 19605, е контрольор на Вашите лични данни. 

 

1. Събиране на лични данни. 

 
Ние обработваме следните категории лични данни за такава Трета страна: 

o Вашето име; 

o адрес на Вашата фирма; 

o телефонен номер(а) на Вашата фирма; и 

o имейл адрес(и) на Вашата фирма. 

 
Ние получаваме тези лични данни или директно като информация от такава Трета страна, или като 
данни, предоставени от Клиент/Доставчик, който: (1) сме наели да ни доставя стоки или услуги; или 
(2) е наел нас да му доставяме стоки или услуги. 

 

2. Цели на обработването на лични данни на Трета страна. 

 
Ние обработваме съответните лични данни на Трета страна за изпълнение на нашата законна 
бизнес дейност. По-специално, изискваме Вашите лични данни, за да можем да изпълним 
задълженията си по договора, сключен с Клиента/Доставчика. 

 

3. Съхраняване на данни. 

 

Съхраняваме съответните данни на Третата страна само за срока, необходим за изпълнение на 
задълженията по договора със съответния Клиент/Доставчик. Ако договорът с Клиента/Доставчика 
се прекрати или срокът по него изтече, ние ще изтрием Вашите лични данни от системите си. 

 

4. Разкриване на Вашите лични данни. 

 
В зависимост от естеството на договора, който имаме с Клиента/Доставчика, може да се наложи да 
прехвърлим или разкрием Вашите лични данни на: 

o други компании или дъщерни фирми на EnerSys; 

o други доставчици на услуги, предоставящи услуги на EnerSys; 

o компетентни публични органи, ако се изисква от закона; и 

o профсъюзи, ако се изисква от закона. 
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5. Международни трансфери на данни. 

 
Може да се наложи да прехвърлим личните данни на съответната Трета страна към 
местоположение извън Европейската икономическа зона ("ЕИЗ"), включително към държави, които 
не предлагат същото ниво на защита, що се отнася до личните данни по изискванията на ЕИЗ, 
например САЩ. Предприели сме подходящи мерки за сигурност, за да защитим Вашите лични 
данни по време на прехвърлянето им, включително споразумения за трансфер на данни с 
получателите на информацията. Също така ще гарантираме, че всяко прехвърляне извън ЕИЗ на 
необходими за целта лични данни, се счита за законно според ОРЗД, включително, но не само, 
потвърждаваме, че получателят е сертифициран според рамката на ЕС и САЩ за сферата на 
неприкосновеност или между EnerSys и получателя са сключени необходимите договорни 
споразумения. 

 
За допълнителна информация, или копие от, съответните мерки за сигурност, приети от EnerSys 
относно международните трансфери на Вашите лични данни, моля да се свържете с EnerSys на 
legal@enersys.com. Ние ще обработим всяка заявка в съответствие с местните закони и нашите 
правила и процедури. 

 

6. Упражняване на Вашите права. 

 
Вие имате право да изискате достъп до личните Ви данни, да ги коригирате или изтриете, да 
възразите срещу обработването им или да изискате ограничаване на достъпа до тях. Освен това 
имате право да получите копие от Вашите лични данни в електронен формат, да изискате да 
бъдат изпратени до друго лице или правото да не бъдете обект на каквото и да е решение, което 
Ви засяга в значителна степен от автоматично обработване, включително профилиране. Можем 
да Ви помолим за допълнителна информация за потвърждение на самоличността Ви и с цел 
сигурност, преди да разкрием изисканата от Вас информация. 

 

7. Администратор на лични данни. 

 
За да упражните някое от правата си във връзка с Вашите лични данни или ако имате въпроси 
относно обработването на личните Ви данни, моля да се свържете с нашия Отдел за 
администриране на лични данни или правния ни отдел на имейл legal@enersys.com или по пощата 
на адрес 2366 Bernville Road, Reading PA 19605. Ние ще обработим всяка заявка в съответствие с 
местните закони и нашите правила и процедури. 

 

8. Свържете се с нас. 

 
Ако смятате, че не сме се отнесли достатъчно сериозно към Вашия въпрос или че обработването 
на личните Ви данни е нарушило ОРЗД, моля да се свържете с нас. Описаните в това известие 
процеси допълват всички други средства за защита и процеси за разрешаване на спорове, които 
могат да бъдат предоставени от EnerSys или които могат да бъдат достъпни според приложимите 
местни закони, включително правото Ви да подадете жалба до надзорен орган във Вашата 
държава. 
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