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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ПОЛЗВАЩИ ЖЕЛЕЗОПЪТНА
ТРАНСПОРТНА УСЛУГА НА „БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)
Като администратор на лични данни „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД се придържа стриктно към законовите и
регулаторни разпоредби относно събиране и обработване на лични данни. Ето защо възприемаме като наше задължение
полагането на надлежна грижа при обработката на Вашите лични данни и предприемането на всички възможни
технически и организационни мерки за защита от неправомерни действия.
За контакт с „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД – администратор на лични данни: седалище и адрес на
управление: София 1080, ул. „Иван Вазов“ № 3; телефон +359 2 987 8869; факс: +359 2 890 7188;
e-mail: bdz_passengers@bdz.bg; web site: www.bdz.bg
За контакт с длъжностното лице по защита на личните данни в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД:
телефон: +359 88 922 1249; e-mail: dpo-kdamyanov@bdz.bg
„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД обработва Вашите лични данни при спазване принципите на
Регламент (ЕС) 2016/679 за законосъобразност, добросъвестност, прозрачност по отношение на субекта на данните,
ограничение на целите, свеждане на данните до минимум за постигане на целта, точност, ограничение на
съхранението, цялостност и поверителност. Всички служители на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, които
участват в операции по обработване на лични данни от името на администратора на лични данни, са обучени и са
подписали декларация за конфиденциалност.
Целта на обработването е да получим необходимите лични данни за Вас, във връзка с издаването на:
1. Железопътна карта за пътуване с намаление; 2. Превозен документ за пътуване в спален вагон; 3. Билет за
групови пътувания на учащи до 26 г.; 4. Превозен документ за служебни и специални пътувания; 5. Превозен
документ за пътувания в международно съобщение.
Категориите лични данни, които обработваме са: три имена и година, месец и дата на раждане, а за пътувания в
международно съобщение и номер на паспорт или лична карта на лицето. При издаване на железопътна карта
„възрастен“ или „учащ“ – съответно копие от разпореждането за получавана пенсия или уверение (удостоверение)
от учебното заведение остава в бюрото или гарата на издаване на железопътната карта за пътуване с намаление. Ние
обработваме Вашите личните данни само за целта, за която те са събрани и не ги използваме за други несъвместими цели.
ВАЖНО! Предоставянето на личните данни в посочения обем е задължително. Непредставянето на данните
води до невъзможност за изпълнение на изискванията за администриране и „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД
няма да бъде в състояние да Ви предостави своите тарифни намаления и транспортни услуги, респективно да
сключи договор за превоз със съответните търговски намаления и отстъпки.
Личните данни се получават от самото физическо лице или негов договорен/законен представител. Начин на
съхранение - личните данни се съхраняват на хартиен и/или електронен носител. Срокът за съхранение на личните
данни на клиентите на железопътната транспортна услуга е 5 години (за железопътна карта за пътуване с намаление,
превозен документ за пътуване със спален вагон, билет за групови пътувания на учащи до 26 г. и превозен документ за
пътувания в международно съобщение). „БДЖ – Пътнически превози“ не извършва разкриване и трансфер на лични
данни, получени във връзка с осъществяване на железопътната транспортна услуга, към трети страни или международни
организации, освен в случаи предвидени по закон. Не се извършва автоматизирано вземане на решение и профилиране на
Вашите данни.
Всички клиенти на железопътната транспортна услуга могат да упражнят правата си по чл. 13 – 22 от
Регламент (ЕС) 2016/679 пред „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД. Вашите права, във връзка с обработване на
личните Ви данни са: Право на информация; Право на достъп до собствени лични данни; Право на коригиране;
Право на изтриване; Право на ограничаване на обработването; Право на преносимост на данни; Право на
оттегляне на съгласие; Право на възражение или жалба.
Сигурността на Вашите лични данни е важна за нас. „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД поддържа подходящи
организационни и технически мерки, за да защитим личните данни срещу случайно или незаконно унищожение, случайна
загуба, промяна, неупълномощено разкриване или достъп, използване и всякакви други незаконни форми на обработка на
личните данни на физическите лица съгласно изискванията на европейското и националното законодателство. За въпроси
относно настоящото съобщение за поверителност на личните данни, както и по обработването на Ваши лични данни в
„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и упражняване на правата Ви, моля свържете се с нас на електронен адрес:
dpo-kdamyanov@bdz.bg .
Съобщението за поверителност на личните данни на гражданите, ползващи железопътна транспортна услуга на
„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД е утвърдено от управителя на дружеството.

