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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

ЗАЩИТА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПО ОТНОШЕНИЕ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ 
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 13 

 
Обработването на лични данни се основава на принципите на законност, точност и прозрачност 
за защита на основните права и свободи на физическите лица. За тази цел се предоставя 
следната информация: 
 
1.  Администратор на третирането на личните данни е ICE - Агенция за подпомагане и 
интернационализация на италианските предприятия в чужбина (наричана по-нататък ИЧЕ 
Агенция), която в конкретния случай оперира чрез  ИЧЕ  Агенция -  Офис в София,  Бул. 
Кн.Мария Луиза, 2, Бизнес център ЦУМ, ет.5, тел. 02 9861574, 02 9861618, e-mail sofia@ice.it  
 
2. ИЧЕ - Агенция разполага с отговорно лице за защитата на личните данни, с което, в случай на 
въпроси или оплаквания, можете да се свържете на следния адрес:  ICE – Agenzia per la 
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane - Via Liszt, 21 – 00144 Roma;  e-
mail: privacy@ice.it . 
 
3. Изискваните лични данни са необходими за избора на икономическия оператор, на когото ще 
бъде възложена услугата по търга. 
 
4. Предоставянето на данни е задължение, предвидено от италианското законодателство и всеки 
отказ да се предоставят исканите данни води до изключване от процедурата за подбор или 
възлагане. 
 
5. Третирането ще се извършва ръчно или електронно от специално назначен персонал. 
 
6. Данните ще бъдат съобщени на вътрешните и външните на ИЧЕ Агенция контролни органи. С 
подписването на настоящата информация заинтересованото лице дава съгласието си за 
съобщаване на горепосочените данни за проверка и на компетентните местни органи и за 
публикуването в интернет сайта на възложителя на основни елементи от сключения договор, в 
съответствие с италианската нормативна уредба за прозрачност на обществените договори. 
 
7. Данните се съхраняват за период от минимум  5 години от момента на прекратяване на 
договорните отношения поради приключване на изпълнението или поради друга причина, 
включително поради прекратяване поради неизпълнение. Този срок се прекратява, ако се 
започне съдебна процедура. 
 
8. Субектът на данните може да поиска достъп до своите лични данни и тяхното коригиране.  В 
тези случаи заинтересованото лице трябва да подаде конкретно искане на адреса, посочен в 
точка 1, като информира служителя за защита на данните на ИЧЕ Агенция на адреса, посочен в 
точка 2. 
 
9. Ако заинтересованият счита, че  правата му са били нарушени, той може да подаде оплакване 
до отговорния за защита на личните данни  служител на ИЧЕ Агенция. Като алтернатива може да 
се свърже с Гаранта за защита на личните данни (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Romа, тел. 
центр. 0039 06 696771), e-mail: garante@gpdp.it , pec: protocollo@pec.gpdp  или със съдебния 
орган. 
 
[София,                 ] 
 

Подпис на заинтересованото лице за Прочел и Приел  


