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The protection of your personal data is important to us. We would like to assure you that we 

process your personal data responsibly and in accordance with the General Data Protection 

Regulation and the national legislation. 

Below you may find information about how we comply with the requirements of the regulation 

and protect your personal data in MTG-Dolphin PLC. 

We kindly ask you to be aware of it in details. 

Who is Personal Data Administrator 

MTG Dolphin, Bulgaria is administrator of personal data according to the normative acts in the 

field of personal data protection, as it is responsible for collecting, storing and processing of 

personal data of individuals. 

The personal data we collect and process from you is: 

We will collect and process the following personal data, relating to you: 

 Names 

 Date of birth or UCN 

 ID number 

 Phone numbers 

 E-mail addresses 

 Addresses written in your documents and / or for correspondence 

When required by law, MTG-Dolphin PLC will also collect and process the following types of 

"sensitive personal data" such as data from medical certificates, epicrisses, death certificates and 

other medical documents, biometrics, etc. 

Source:  

The personal data we have is received either from you personally, or from your colleagues or 

managers or from publicly available sites. 

We declare that the personal date we collect will be used only for the following reasons: 

To comply with legal obligations, such as but not limited to accounting, social security, tax, labor 

law; 

Pre-contractual and contractual relations between MTG-Dolphin PLC and the company in which 

you work; 

Business correspondence; 

The reason that entitles us to process your data is: 

The legal bases applicable to data processing are as follows: 

 Necessary for the contract performance, in which parties are MTG-Dolphin PLC and the 

company in which you work; 

 Legitimate interests in order to avoid fines being imposed by the relevant authorities or 

to enhance the security of the port with special purpose "MTG-Dolphin" PLC; 

 Implementation of our legal obligations in order to comply with the national legislation; 

 Consent, in case there is an absence of any other legal basis, we may use and process your 

personal data once you have agreed to provide us with it. 
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Distribution: 

MTG-Dolphin PLC will not distribute your personal data to third parties nor transfer your data to a 

non-EU country or an international organization without your prior consent.  

Period of data storage 

MTG-Dolphin PLC will store your personal data for a period of not more than 5 years from the 

achievement of the purposes for which it was collected unless we have a legal obligation to store 

the data for a longer period. After this period, your data will be deleted. 

Your rights as a subject of the personal data are as follows:: 

At any time while we store or process your personal information, you have the following rights: 

 You have the right to request a copy of your personal data from MTG-Dolphin AD, as well 

as the right to access the same at any time; 

 You have the right to request from MTG-Dolphin AD your personal date in a form 

convenient to transfer the same to another data administrator or to request us to do so 

without being hindered by our side; 

 You have the right to request from MTG Dolphin AD to correct in time inaccurate 

personal data, as well as data that is no longer up-to-date; 

 You have the right to request from MTG-Dolphin AD to delete in duly time your personal 

data on any of the grounds, stated in the Regulations;   

 You have the right to withdraw your consent for your personal data processing at any 

time with a separate request, addressed to the administrator; 

 You have the right not to be subject of a decision, based only on an automatic processing, 

including profiling; 

 When a need arise to use your personal data for a reason out of the scope of the present 

declaration, we will submit to you a new notification for confidential treatment of 

personal data and will request your prior consent for the new processing. 

You have the right to appeal to the supervisory authority  

You have the right to appeal directly to the supervisory authority, which is the Commission for 

personal data protection, address: Bulgaria, Sofia, 2 “Prof. Cvetan Lazarov” blv (www.cpdp.bg). 

In case you would like to appeal through MTG-Dolphin, you may use the contact details of MTG-

Dolphin AD or the contact details of the responsible person.  

 

Contact details of Data Protection Responsible person of MTG-Dolphin PLC: 
With the Data Protection Responsible person you can contact directly here: 

Email: lawyer@dolphin1.bg 

Telephone: +359 52 602 074 
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Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Бихме искали да Ви уверим, че обработваме 
Вашите лични данни отговорно и в съответствие с Общият регламент за зашита на личните 
данни и националното законодателство.   

По-долу ще намерите информация относно това как  в „МТГ-Делфин“ АД спазваме 
изискванията на регламента и защитаваме вашите лични данни. 

Молим ви да се запознаете с нея внимателно: 

Кой е администратор на лични данни: 
„МТГ-Делфин“ АД, България е администратор на лични данни според нормативните актове 
в областта на защитата на личните данни, тъй като отговаря за събиране, съхранение и 
обработка на лични данни на физически лица. 

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:  
Ние ще събираме и обработваме следните видове лични данни, отнасящи се до Вас: 

 Имена 

 Дата на раждане или ЕГН 

 Номер на документ за самоличност 

 Телефонни номера 

 Адреси на електронна поща 

 Адреси, вписани във вашите документи и/или за кореспонденция 

Когато е необходимо на законово основание „МТГ-Делфин“ АД ще събира и обработва и 
следните видове „чувствителни лични данни“ като например данни от медицински 
свидетелства, епикризи, актове за смърт и други медицински документи, биометрични 
данни  и други. 
 

Източник на личните данни:  

„МТГ-Делфин“ АД ще обработва личните данни, които са получени лично от Вас, Ваши колеги 
или ръководители или от общо достъпни уеб сайтове. 

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за 
следните цели: 
За спазване на законови задължения, като например но не само счетоводни, осигурителни, 
данъчни, трудовоправни отношения; 

Преддоговорни и договорните отношения между МТГ-Делфин АД и фирмата в която 
работите; 

Бизнес кореспонденция;  

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е: 
Правните основания, приложими към обработката на данните, са както следва: 

 Необходими за изпълнение на договор по който страни са „МТГ-Делфин“ АД и 
фирмата в която работите; 
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 Законни интереси с цел  избягване налагането на глоби от съответните власти или с 

цел повишаване на сигурността на  пристанище със специално предназначениe 

„МТГ-Делфин“; 
 Изпълнение на наши правни задължения с цел спазване на националното 

законодателство; 
 Съгласие, в случай, че не са налице други законови основание може да използваме 

и обработваме Вашите лични данни след като сте се съгласили да ни ги 
предоставите. 

Разпространение: 
„МТГ-Делфин“ АД няма да разпространява личните Ви данни на трети лица, нито да предава 
данните Ви на държава извън ЕС или на международна организация без законово основание 
или предварително да получи Вашето съгласие. 

Период на съхраняване на данните 

МТГ-Делфин АД ще съхранява Вашите лични данни за срок не повече от 5 години от 

постигане на целите за които са били събрани, освен ако нямаме законово задължение за 
съхранение на данните за по-дълъг срок. След този период данните Ви ще бъдат 
унищожавани.  

Вашите права като субект на личните данни са следните: 
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате 
следните права: 

 имате право да поискате копие от Вашите лични данни от МТГ-Делфин АД и право 
на достъп по всяко време до личните си данни; 

 имате право да поискате от МТГ-Делфин АД личните си данни във вид удобен за 
прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го 
направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна; 

 имате право да поискате от МТГ-Делфин АД да коригира без ненужно забавяне, 
неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални; 

 имате право да поискате от МТГ-Делфин АД личните Ви данни да бъдат изтрити без 
ненужно забавяне при наличието на някое от основания, посочени в Регламента;   

 имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по 
всяко време с отделно искане, отправено до администратора; 

 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 
настоящата декларация 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. 
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Имате 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: България, 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 МТГ-
Делфин АД можете да го направите на посочените данни за контакт на МТГ-Делфин АД или 
директно на Отговорник по защита на данните (на посочените по-долу данни за контакт.)  

 

Данни за контакт с Отговорник по защита на лични данни на „МТГ-Делфин“ АД: 

С Отговорника по защита на данните можете да се свържете директно тук:  

Ел. поща: lawyer@dolphin1.bg 

Тел: +359 52 602 074 

Весела Андонова 
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