Проект на изменение на Общи условия за уреждане на взаимоотношенията
между “БТК” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни
услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна
подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM, по стандарт UMTS и по стандарт
LTE (“Общи условия“)
(в сила от 25.05.2018 г.)
1. От текста на чл. 10.3. се премахва „българско“.
2. Разпоредбата на чл. 11. се изменя и добива следния вид:
„11. Личните данни, които Абонатът предоставя, както и личните данни, които БТК
изготвя и генерира в процеса на предоставяне на услугите, се обработват и
съхраняват от страна на БТК в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива
данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните
данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на
личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се
съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването
на неговите лични данни от страна на БТК, както и информация за начина, по който
те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на
данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните
данни изисква да бъде предоставена на абонатите, се съдържа в Политиката за
поверителност и защита на личните данни в БТК, която е публикувана на интернет
страницата на БТК – www.vivacom.bg и е налична в търговските обект на БТК
(„Политика за поверителност“).“
3. Член 11.1., 11.2., 11.3. и 11.а. се заличават.
4. Член 11.4. става член 11.а.
5. В края на текста на чл. 17 се изтрива „като БТК изисква заверени копия от
тях“.
6. Член 56 се променя и придобива следния вид:
„56. Без наличие на предварително съгласие на Абоната/ Потребителя, изпращачът
може да използва данните, получени при търговска сделка за предоставяне на
продукти и услуги, чрез които може да бъде осъществен контакт с Абоната/
Потребителя за изпращане на съобщение за маркетинг и реклама на свои собствени
сходни продукти или услуги, като в този случай на Абоната/ Потребителя се дава
възможност безвъзмездно и по лесен начин: да изразява несъгласие в момента на
сключване на сделката; или да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни
съобщения, когато това не е направено в момента на сключване на сделката.“
7. Разпоредбата на чл. 86 се изменя както следва:
„86. Обработването на личните данни при извършване на кредитна оценка за
определяне на платежоспособността на клиента, както и при оценка на Потребителя
за целите на маркетингови проучвания и за изготвяне на абонатни профили според
индивидуалните им предпочитания, се извършва при условията на Политиката за
поверителност.“

8. Заглавието на Раздел XI става ТРАФИЧНИ ДАННИ
9. Член 131 се променя и добива следния вид:
„131. Обработка и съхранението на данните от Раздел XI се извършва в съответствие
с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни и Политиката за
поверителност и защита на личните данни в БТК.“
10.Разпоредбите на чл. 132 и 133 се отменят.

