
 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ 

ДАННИ в „ТРАНСКЕЙБЪЛ ТВ” ООД 

(„Политика за поверителност“) 

 

„Транскейбъл ТВ“ ООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите 

си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани 

при и по повод предоставяне на електронни съобщителни услуги. 

 

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 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/EО 

(„Регламент (ЕС) 2016/679”). 

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат 

прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно на нашата 

интернет страница: transcable.botevgrad.com  

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте 

физическо лице или представител на юридическо лице, което ползва или желае да 

ползва предплатени и/или абонаментни електронни съобщителни услуги, 

предоставяни от „Транскейбъл ТВ“ ООД. 

 

1.  Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни 

 

„Транскейбъл ТВ“ ООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131343083, което събира, обработва 

и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика. 

„Транскейбъл ТВ“ ООД е вписано в публичния регистър на Комисията за регулиране 

на съобщенията като предприятие, осъществяващо електронни съобщителни 

услуги. 

„Транскейбъл ТВ“ ООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент 

(ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. 

 

Можете да се свържете с нас на адреса ни: 

2140 гр.Ботевград, 

бул. "България" № 5, 

Комплекс „Форум“, каса на Кабелна телевизия 



 

2. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание  о бработваме 

 

2.1. В зависимост от конкретните цели и основания „Транскейбъл ТВ“ ООД 

обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация 

помежду им: 

А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение 

на договорните задължения на „Транскейбъл ТВ“ ООД и клиента: 

 три имена, ЕГН, адрес и телефон  

 номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност; 

 данни, събирани при плащане, направено към „Транскейбъл ТВ“ ООД - 

номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга банкова и 

платежна информация, събирана при и обработвана във връзка с 

извършване на плащането по банков път, чрез ПОС терминал на 

„Транскейбъл ТВ“ ООД 

 данни за ползваните от Вас услуги от „Транскейбъл ТВ“ ООД; 

 данни, предоставени при участие в томболи и промоционални кампании, 

организирани от „Транскейбъл ТВ“ ООД; 

 

 

Б) Данни, изготвени и генерирани от „Транскейбъл ТВ“ ООД в процеса на 

предоставяне на услугите: 

 номер на услуга, клиентски номер, детайлизирани справки към месечни 

сметки/фактури и размер на съдържащите се в тях задължения; 

 данни, необходими за изготвяне на абонатните сметки, както и за доказване 

на тяхната достоверност - вид на използваната услуга, стойност на 

ползваните услуги; информация за избрания от Вас начин на плащане, 

извършени и дължими плащания; информация за промени в ползването на 

услугите, ограничения и възстановяване на услугите; 

 данни за местоположението – данни, които се обработват за определяне на 

местоположение () на крайното устройство; 

 










