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THANK YOU FOR FLYING WITH US! 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

С настоящото, "ЕГТ ДЖЕТ" ЕООД с ЕИК 205537060, със седалище и адрес на управление: гр. София, м. "Враня-Лозен-Триъгълника", ул. 
Марица 4 („EGT JET”/„Ние“), тел: +359 876147100; e-mail: office@egt-jet.com предоставя информация за Вашите лични данни, които 
могат да бъдат обработвани при сключване и изпълнение на договори за чартърен полет и за изпълнение на наши нормативни 
изисквания при предоставяне на нашите услуги.  

КАКВИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ?  

Личните данни, които могат да бъдат обработени са следните: 

● Имена, домашен адрес, имейл адрес, телефонен номер, номера и данни от паспорт или от друг валиден документ за 
самоличност, данни от кредитна/дебитна карта или други данни за плащане; 

● Предварителна информация за пътник, което включва Вашето име, националност, дата на раждане, пол, номер на паспорт 
или лична карта, срок на валидност и държава, в която са издадени; 

● Заболявания на пътниците, които имат специални медицински изисквания и/или хранителни нужди; 
● Писма и електронни поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни. 

При асистиране от наша страна за целите на кандидатстването и получаването на виза при пътуване в чужбина бихме могли също така 
да съберем и обработим: 

● Копие от международен паспорт и снимка.  

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ? 

Обработването на Вашите данни е необходимо за: 

● Изпълнението на задължения по сключени договори за превоз на пътници; 
● Спазване на нормативни изисквания, напр. Закона за гражданското въздухоплаване и всички наредби и изисквания 

отнасящи се към извършването на въздухоплавателна дейност в границите на Република България, Регламента на 
Европейския съвет EU 2027/97, Закон за счетоводството при издаване на фактури и др.; 

● Запазване на наш законен интерес. 

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ? 

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на изпълнение на договора и предлаганите услуги и за спазване 
на задълженията ни, съгласно приложимото законодателство.  

С КОГО МОЖЕМ ДА СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ? 

ЕГТ ДЖЕТ зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. Личните данни могат да бъдат разкрити единствено за спазване на 
договорни или законови задължения и при спазване на нормативните изисквания. Получатели биха могли да бъдат: транспортни 
компании; вътрешни и международни летища, туроператори и турагенти, застрахователи, счетоводни и правни кантори, митници и 
гранични пунктове, органи на реда, ДАНС и др. 

ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ? 

Личните Ви данни ще бъдат съхранявани съгласно законоустановените срокове (вкл. в Закона за гражданското въздухоплаване, Закон 
за счетоводството и др.). 

ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ, ИЗВЪН РАМКИТЕ НА ЕС 

В случай, че сключите с нас договор за превоз на пътници до държава, която не е членка на ЕС, то данните Ви могат да бъдат 
трансферирани извън рамките на ЕС за целите на изпълнение на сключения между нас договор, съгласно чл. 49, т. 1, буква „б“ от 
Регламент 2016/679 – GDPR. Без извършването на предаване на данните е невъзможно предоставяне на услугата ни. 

ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ 

При спазване на българското законодателство, имате всички приложими права спрямо личните Ви данни, обработвани от EGT Jet: 
достъп, коригиране, заличаване, ограничаване на обработването и др. 

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Политиката за защита на 
данните на нашия уебсайт. 

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са налице съответните законови 
предпоставки за това.  

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС? 

Можете да се свържете с на следния адрес: гр. София, бул. Цветан Лазаров 126, ел. поща: dpo@egt-jet.com. 
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