Проект на Изменение на Общите условия на договора между „Българска
телекомуникационна компания“ ЕАД и абонатите на услуги, предоставяни
чрез обществената фиксирана електронна съобщителна мрежа на
дружеството
( в сила от 25.05.2018 г.)

1. Чл. 11.3. се изменя, както следва:
„11.3. 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“). „
2. Към текста на разпоредбата на чл. 13.3. се добавя „заявили желание за
включване в телефонния указател“
3. Разпоредбата на чл. 21.1. се променя и добива сления вид:
„21.1. БТК предоставя справочни телефонни услуги, които дават възможност на
осъществяващия повикване да получи информация за вписаните телефонни номера
на Абонати на Мрежата само при пълно и точно подаден минимален обем от данни за
индивидуализация на Абоната, в съответствие с изискванията на Закона за защита на
личните данни и 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. БТК не предоставя данни за Абонати, които са отказали изцяло
или частично вписване на лични данни в телефонния указател или за справочни
услуги. При едно повикване на потребител към номера, чрез който се предоставят
телефонни справочни услуги, на потребителя се предоставя, посредством автоматичен
отговор, само един номер на търсения Абонат.“
4. В края на разпоредбата на чл. 21.6. се добавя следното:
„ и 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.“
5. Чл. 21.13. се променя, както следва:
„21.13. Предоставянето на данни за абонатите от БТК на трети лица се осъществява в
съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и 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 ., когато
последното е необходимо за издаване на телефонен указател и предоставяне на
телефонна справочна услуга. Данните на абонатите на БТК, които данни са направени
публични чрез публикуването им в телефонен указател в печатна и/или електронна
форма, могат да бъдат предоставяни на други предприятия, изготвящи телефонни
указатели или предоставящи телефонни справочни услуги с цел включването им в
други телефонни указатели и предоставяне на справочни услуги, само при наличие
на изрично съгласие от страна на самите абонати.“
6. Член 46.3. се отменя.
7. Чл. 46.4. се изменя, както следва:
„46.4. да съхранява информацията за ползваните услуги за минал период от време в
сроковете, определени в Политиката за поверителност, в това число да съхранява
данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи поне 5
години след изтичане на давностния срок за погасяване на публично вземане, освен
в случаите, когато приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок.“
8. Към текста на чл. 46.5. се добавя следното изречение:
„Категориите получатели на лични данни са изброени и описани в Политиката за
поверителност“
9. Разпоредбата на чл. 46.6. се изменя, както следва:
„46.6. да съхранява документацията за договорните отношения с абоната за
сроковете, определени в Политиката за поверителност.“

