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Правила за защита и поверителност на данните
Въведение
Solvay осъзнава и подкрепя интересите в областта на поверителността на всички физически лица
и зачита тези интереси при събирането и обработването на Лична информация от нейна страна.
По-конкретно, Solvay уважава поверителността на своите клиенти, доставчици и служители и на
другите физически лица, с които Solvay има бизнес взаимоотношения. В допълнение към
ограниченията и задълженията, изложени в настоящите Правила, Solvay спазва приложимите
национални закони относно защитата на поверителността на Личната информация, включително
Общия регламент относно защитата на данните на ЕС (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679), който е в сила
от 25 май 2018 г., и всички закони и разпоредби на юрисдикциите, където Solvay осъществява
дейността си.
Обхват
Настоящите Правила се прилагат за
(1) Лична информация, която се събира, поддържа, използва или обработва по друг начин от
страна на която и да е Глобална бизнес единица, Функционален отдел/Отдел за
обслужване на стопански дейности или Свързано лице на Solvay. Настоящите Правила са
глобални и се прилагат за всички местоположения на Solvay. Те съставляват
задължителната база за използване на Лична информация и може да се заменят
единствено от по-строги национални разпоредби;
(2) Лична информация в какъвто и да е формат, включително компютърни записи и
електронна информация, както и файлове на физически носител; и
(3) Лична информация, която Solvay събира и използва за собствени бизнес цели.
В някои случаи Solvay обработва Лична информация, която принадлежи на други фирми, поконкретно в рамките на Споразумения за временно предоставяне на услуги. В тези случаи Solvay
защитава Личната информация в съответствие с настоящите Правила, спазва всички приложими за
нея закони и я използва единствено както е упълномощена от притежателя на данните съгласно
приложимото Споразумение за временно предоставяне на услуги.
Настоящите Правила също се прилагат за представители и изпълнители, които обработват
Лична информация от името на Solvay.
Определения
За целите на настоящите Правила:
„Лична информация“, известна също като Лично идентифицираща информация (ЛИИ; PII) или
Лични данни, означава която и да е информация, която може да се използва за пряко или косвено
идентифициране на дадено физическо лице. Тя включва която и да е информация, която
позволява идентифициране на дадено физическо лице чрез самата нея или чрез нея в
комбинация с други данни, които са налични или е вероятно да са налични, като например име,
домашен адрес, имейл адрес, идентификационен номер, възнаграждение и придобивки. Личната
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информация на дадено физическо лице не се дели в зависимост от личния, обществения или
служебния му живот, тъй като във всички тези аспекти се регулира от настоящите Правила.
„Обработване“ означава която и да е операция или набор от операции, които включват Лична
информация, независимо дали се извършват чрез автоматични средства, като например
събиране.
„Поверителна лична информация“ означава Лична информация, която разкрива медицинското
или здравословното състояние, расовата или етническата принадлежност, политическите,
религиозните или философските убеждения, членството в профсъюзи или сексуалния живот или
ориентация на съответното физическо лице.
Принципи за поверителност
(1) Събиране или използване на данни – цели
Solvay събира и използва Личната информация с цел подпомагане и по-нататъшно развитие на
дейностите си. Solvay обработва Лична информация единствено за ограничени, изрични и
законосъобразни цели и в съответствие с приложимите закони във всички случаи. Видовете
информация и целите, за които събираме Лична информация, може да включват:
Информация за служители
Solvay събира и използва Лична информация, както е необходимо за процесите, свързани
с човешките ресурси и трудовите правоотношения, от текущи и бъдещи служители и
независими изпълнители.
Информация за клиенти, доставчици и подизпълнители
Въпреки че повечето от нашите клиенти, доставчици и подизпълнители са фирми, Solvay
събира Лична информация за наетите от тях физически лица. Тази информация за бизнес
контакт и другите лични данни се използват за управление на съществуващи и бъдещи бизнес
договорености.
Друга информация
Допълнителна Лична информация може да се събира, използва и разкрива за целите, за които
е събрана, за целите на съответствието с приложимите закони, включително регулаторна
отчетност, разследване на потенциални нарушения и управление и защита във връзка с
правни искове и процедури, и за целите на изпълнението във връзка със съдебни призовки и
разпореждания и други правни задължения. Може например да събираме информация за
физически лица, които посещават помещенията ни.
Solvay събира тази информация единствено по разумен и законосъобразен начин.
(2) Бележки за поверителност – прозрачност
Ако е необходимо, Solvay уведомява физическите лица относно обработването на информацията
им и предоставя тази информация при поискване. По-конкретно, нейните бележки за
поверителност включват:
●

вида на информацията, която събираме;
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●
●
●
●

целите, за които събираме Личната информация;
лицата, на които разкриваме Личната информация;
мерките за защита на поверителността и информацията, които прилагаме; и
начина на достъп до и коригиране или изтриване на Личната информация (ако е
приложимо).

Solvay също осигурява прозрачност при международно предаване на информацията. Ако е
възможно, бележките за поверителност включват информация относно начина, по който Личната
информация може да се използва в рамките на Групата на Solvay и от страна на трети лица, целите
на предаването, потенциалните получатели и мерките за защита, които Solvay прилага, за да
гарантира адекватно ниво на защита на предаваната информация.

(3) Законосъобразност и честност на обработването
Solvay обработва Личната информация по законосъобразен и честен начин спрямо всяко
физическо лице. Това означава, че всяко обработване се извършва въз основа на законосъобразно
основание, като например необходимост от обработване с цел: (i) изготвяне и/или изпълнение на
договор със съответното физическо лице, (ii) изпълнение на правно задължение на Solvay, (iii)
защита на жизненоважните интереси на съответното физическо лице, (iv) изпълнение на задача от
обществен интерес или (v) обслужване на законосъобразни интереси на Solvay или на трето лице,
освен ако интересите или основните права и свободи на съответното физическо лице, които
изискват защита на Личната информация, не се прилагат с приоритет спрямо тези интереси.
Освен това в случаите, когато законът или приложим договор или споразумение изисква
съгласието на съответното физическо лице относно събиране, използване или разкриване на
Лична информация, Solvay трябва да получи съгласието преди обработването или предаването на
Личната информация.
(4) Поверителна информация
Съществуват определени видове Лична информация, която Solvay счита за изключително
поверителна и спрямо която Solvay прилага допълнителни подходящи мерки за защита и
поверителност. Solvay ще събира и обработва тази Поверителна лична информация единствено
ако е налице правно основание, получено съгласие от съответното физическо лице или
неоспоримо бизнес основание, ако е разрешено от закона.
(5) Точност на информацията
Solvay използва разумни средства, за да гарантира разумна точност, изчерпателност и актуалност
на Личната информация, както е необходимо за целите, за които е събрана.
(6) Разкриване на информацията
Разкриване на вътрешни лица
По принцип Личната информация може да се споделя в рамките на Solvay за разумни и
подходящи корпоративни цели, ако е разрешено от закона. Дори в рамките на Solvay обаче
достъпът до Личната информация се ограничава до служителите, представителите или
подизпълнителите, които се нуждаят от нея с оглед изпълнение на възложените им функции.
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Разкриване на външни лица
Разкриването на Личната информация на лица, различни от служителите, представителите или
изпълнителите на Solvay, може да се извършва единствено както е разрешено или се изисква
от закона или правна процедура, в съответствие с приложимо споразумение или бизнес
необходимост или въз основа на съгласието на съответното физическо лице. По-конкретно:
Служители
Solvay може да разкрива Личната информация за служителите на редица трети лица,
които им предоставят услуги, като например управление на трудови възнаграждения
и придобивки.
Всички физически лица
Личната информация винаги може да се разкрива във връзка със съответствие с
приложими законови разпоредби, отговор на искане за информация от страна на
държавен орган или като част от комплексна проверка, договаряне или извършване на
продажба или прехвърляне на всички наши дейности или които и да е част от тях.
(7) Местоположение и международно предаване на Личната информация
Личната информация може да се съхранява и обработва в централния офис на Solvay на
национално, регионално или глобално ниво, офисите на Свързано лице или доставчици на услуги
на Solvay, един или повече международни центрове за данни и облака чрез нашите доставчици на
услуги в съответствие с приложимите закони във всички случаи.
На международно ниво Solvay извършва голям брой предавания на Лична информация между
различните фирми от Групата на Solvay и на трети лица, установени в различни държави. Solvay се
стреми да гарантира прилагането на подходящи мерки за защита с цел осигуряване на
съответствие на тези предавания на информация с приложимите закони.
(8) Защита на Личната информация
С цел защита на поверителността на Личната информация Solvay прилага мерки за защита
съобразно поверителния й характер. Тези мерки за защита включват разумни административни,
технически и физически мерки за защита на поверителността и сигурността на Личната
информация срещу предвидими заплахи и неразрешен достъп. Solvay също поддържа ефективна
програма за управление на инциденти и нарушения във връзка със защитата и поверителността на
данните. Ако се изисква от приложимите закони, Solvay докладва нарушенията във връзка със
сигурността на Личната информация на компетентния орган и/или уведомява засегнатото
физическо лице.
(9) Достъп и коригиране – права на физическите лица
По принцип Solvay предоставя на физическите лица възможност за преглед, потвърждение на
точността и актуализация на собствената им Лична информация, ако е приложимо, при поискване.
Solvay предоставя на физическите лица разумно възможност да възразят срещу събирането,
използването и разкриването на тяхната Лична информация.
(10) Съхранение
Solvay се стреми да не съхранява Личната информация за период, по-дълъг от разрешения съгласно
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приложимите закони.
Отговорности
Всички служители носят отговорност за подпомагане на процеса по осигуряване на защитата на
Личната информация, като действат в съответствие с настоящите Правила. Всеки служител също
отговаря за подпомагане на процеса по осигуряване на точност и актуалност на Личната
информация, с която разполага.
Solvay създаде Отдел за защита и поверителност на данните, който отговаря за координацията на
дейностите на Solvay в областта на съответствието със законите за защита на поверителността и
осигуряването на ефективна комуникация и обучение във връзка с настоящите Правила. Ако се
изисква от националните закони, Solvay ще назначи Длъжностни лица по защита на данните на
национално или местно ниво.
Спазването на настоящите Правила при обработването на Лична информация и докладването
относно всяко несъответствие или нарушение на Отдела за защита и поверителност на данните е
отговорност на всяка Глобална бизнес единица, Функционален отдел/Отдел за обслужване на
стопански дейности, Свързано лице и служител на Solvay.
Отделът за защита и поверителност на данните носи отговорност за изготвянето и актуализацията
на настоящите Правила.
Всяко нарушение на настоящите Правила може да доведе до надлежни действия, включително
дисциплинарни наказания, действия за намаляване на последиците и прекратяване на бизнес
взаимоотношения при спазване и в съответствие с приложимите закони.
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