
АНЕКС  
към Договор 

за съвместна дейност за продажба и реализация на туристически 

продукти 
 

Днес…………… 2019 г. в гр…………..между: 

   Туристическа агенция…………….., с адрес на управление ………………………………....ИД 

№........................... регистрационен  № ………………., ЕИК ……….., e-

mail:………….,тел./факс: ………….. представлявана от ………………….. 

длъжност ……………..,.наричана по – нататък ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ,от една страна  

 

и „ДОРИС ТРАВЕЛ“ ЕООД, притежаващо лиценз за туроператор и туристически агент 

регистрационен № РК-01-7655, с адрес на управление– гр. Сливен ул. „Димитър Добрович“ 

бл.№ 5, вх. „Б“, ет.1, вписано в търговския регистър с ЕИК 203098464, представлявано от 

Свилен Христов Стефанов– управител, наричано по-долу ТУРОПЕРАТОР, се сключи 

настоящият анекс към Договор за съвместна дейност за продажба и реализация на 

туристически продукти: 

 

СТРАНИТЕ СЕ  СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 
 

І. Общи разпоредби. 

Чрез настоящия анекс страните поемат взаимни ангажименти за защита на личните данни, които 

ТУРИСТИЧЕСКАТА АГЕНЦИЯ, в качеството и на ОБРАБОТВАЩ ЛИЧНИ ДАННИ, обработва 

от името на ТУРОПЕРАТОРА, в качеството му на АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ, в 

изпълнение на сключения между страните Договор за съвместна дейност за продажба и 

реализация на туристически продукти от ………………….2019 г. 

За осъществяване на посочените цели на настоящия анекс, страните поемат следните 

ангажименти: 

 

II.1. Цели на обработване на личните данни: 

1. ОБРАБОТВАЩИЯТ събира и обработва лични данни от името на АДМИНИСТРАТОРА за 

следните цели: 

 за сключване и изпълнение на договори за туристически пакет, страна по които е 

АДМИНИСТРАТОРЪТ, в качеството му на туроператор, както и за предприемане на стъпки 

преди тяхното сключване, за изменение, прекратяване, деклариране и отчитане на тези договори; 

 за спазване на законово задължение на АДМИНИСТРАТОРА, както и при изпълнение на други 

негови установени в нормативен акт права и задължения; 

 за целите на защита на права и интереси на АДМИНИСТРАТОРА при всякакви съдебни и 

административни производства, медиация, за защита и упражняване на права по рекламации и 

потребителски спорове и други производства. 

 за изпълнение на други цели, за които субектът на лични данни е дал изрично съгласие. 

2. ОБРАБОТВАЩИЯТ се задължава да не събира, съхранява, предава и обработва по какъвто и да 

е начин лични данни за друга цел, различна от посочената от АДМИНИСТРАТОРА, освен когато 

обработването е необходимо за изпълнение на нормативно или договорно установени задължения 

на ОБРАБОТВАЩИЯ.  

 

III. Категории лични данни, които се обработват: 
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1. За изпълнение на посочените в пункт II от настоящото споразумение цели ОБРАБОТВАЩИЯТ 

обработва от името на АДМИНИСТРАТОРА следните категории лични данни на потребители: 

 „обикновени лични данни“ (имена, адрес, електронна поща, телефонен номер); 

 Единен граждански номер, дата на раждане, номер на документ за самоличност. 

2. ОБРАБОТВАЩИЯТ се задължава да не обработва други категории лични данни от името на 

АДМИНИСТРАТОРА без изрично негово възложение.  

 

IV. Трети лица, на които се предоставят и разкриват личните данни на потребители на 

АДМИНИСТРАТОРА. 

ОБРАБОТВАЩИЯТ се задължава да не предоставя и да не разкрива лични данни на потребители 

на АДМИНИСТРАТИРА на трети лица освен на посочените по-долу получатели и при някое от 

следните предпоставки: 

 на лице, обработващо лични данни от името на АДМИНИСТРАТОРА (обработващ лични 

данни); 

 на лица, предаването на които е необходимо за сключване и изпълнение на договора за 

туристически пакет, както и за предприемане на стъпки преди неговото сключване, за изменение, 

прекратяване, деклариране и отчитане на тези договори. 

 на лица, предаването на които е необходимо за установяването, упражняването или защитата 

на правни интереси и претенции на АДМИНИСТРАТОРА. 

 на лица, предаването на които е необходимо за изпълнение на установено в нормативен акт 

задължение на АДМИНИСТРАТОРА или на ОБРАБОТВАЩИЯ. 

 в други случаи съгласно изрично нареждане на АДМИНИСТРАТОРА. 

3. ОБРАБОТВАЩИЯТ се задължава да предостави на субектите на лични данни изчерпателна 

информация относно категориите, целите за обработване на лични данни, получателите на лични 

данни, правата на субектите на лични данни и сроковете за тяхното съхранение. 

 

V. Срокове за съхраняване на личните данни. 

ОБРАБОТВАЩИЯТ се задължава да не съхранява лични данни на потребители на 

АДМИНИСТРАТОРА за срок, по дълъг от необходимия за изпълнение на целите на обработване 

на лични данни, посочени в пункт II от настоящото споразумение, освен когато съхранението се 

налага за изпълнение на нормативно установени задължения на ОБРАБОТВАЩИЯ за 

съхраняване и проверка на информация, както и за упражняване на права в рамките на съдебни и 

административни производства. 

 

VI. Задължения на страните. 

1.1. ОБРАТВАЩИЯТ гарантира, че неговите служители и лицата, които обработват лични данни 

по негово възложение, са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да 

спазват поверителност, като нямат право да разгласяват по никакъв начин лични данни, 

предоставени на АДМИНИСТРАТОРА от негови клиенти/потребители/пътуващи, станали им 

известни при и по повод изпълнение на служебните им задължения, включително (но не само) 

чрез всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, 

електронен или друг носител, включително по поща, факс или електронна поща, ксерокопиране, 

както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за 

масово осведомяване, печатните издания или интернет. 

1.2. ОБРАБОТВАЩИЯТ е длъжен да ограничи достъпа до лични данни на потребители на 

АДМИНИСТРАТОРА, включително и на свои служители или други оправомощени лица, 

доколкото е строго необходимо за целите, посочени в настоящото споразумение.   

2. ОБРАТВАЩИЯТ гарантира, че е предприел необходимите технически и организационни мерки 
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във връзка със сигурността на обработването на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 

2016/679. 

3. ОБРАТВАЩИЯТ се задължава да подпомага АДМИНИСТРАТОРА при въвеждането на 

подходящи технически и организационни мерки, доколкото е възможно, за изпълнението на 

задълженията на АДМИНИСТРАТОРА за осигуряване на сигурност на обработването на лични 

данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 

4. ОБРАТВАЩИЯТ се задължава да подпомага АДМИНИСТРАТОРА да отговаря на искания на 

субектите на данните, които имат желание да упражнят правата си съгласно Регламент (ЕС) 

2016/679. ОБРАБОТВАЩИЯТ е длъжен да уведоми АДМИНИСТРАТОРА за такова искане на 

субект на лични данни незабавно, но не по-късно от 72 часа от получаване на искането. 

ОБРАБОТВАЩИЯТ изпълнява искания на субекти на лични данни само ако му е разпоредено от 

АДМИНИСТРАТОРА. 

5. ОБРАТВАЩИЯТ осигурява достъп на АДМИНИСТРАТОРА до цялата информация, 

необходима за доказване на изпълнението на задълженията за защита на лични данни, и 

позволява и допринася за извършването на одити, включително проверки, от страна на 

АДМИНИСТРАТОРА или друг одитор, оправомощен от АДМИНИСТРАТОРА.  

6. Задължения при нарушение на защитата на лични данни. 

6.1. ОБРАБОТВАЩИЯТ е длъжен да уведоми АДМИНИСТРАТОРА за всяко нарушение на 

сигурността на личните данни на потребители на АДМИНИСТРАТОРА незабавно, но не по-

късно от 24 часа от установяване на нарушението.   

6.2. ОБРАБОТВАЩИЯТ предоставя на АДМИНИСТРАТОРА достатъчно информация за 

изпълнение от страна на АДМИНИСТРАТОРА на задълженията си да докладва или информира 

субектите на лични данни за нарушението на сигурността на данни в писмен вид с подробности  

за нарушаването на изискванията за сигурност на данните, за всички данни, системи или мрежи, 

които са били или биха могли да бъдат компрометирани, за евентуалните мерки, които биха могли 

да бъдат предприети за справяне с нарушението и т.н. 

6.3. ОБРАБОТВАЩИЯТ се задължава да оказа съдействие на АДМИНИСТРАТОРА за 

разследване, намаляване на неблагоприятните последици и поправяне на нарушението на 

сигурността на личните данни. ОБРАБОТВАЩИЯТ предоставя, без допълнителни разходи, 

цялата помощ, необходима за възстановяването на данни и предприема незабавни действия за 

коригиране на данните и за предотвратяване на повторно възникване на подобни нарушения. 

7. ОБРАБОТВАЩИЯТ се задължава след прекратяване на договорните отношение с 

АДМИНИСТРАТОРА в срок не по-късно от шест месеца, считано от прекратяване на договора, 

да изтрие личните данни на потребителите на АДМИНИСТРАТОРА по начин, който не позволява 

възстановяване, и да осигури изтриването на всички копия на такива данни или по искане на 

АДМИНИСТРАТОРА да му предаде личните данни, в случай че не са налице други основания за 

ОБРАБОТВАЩИЯ да съхранява лични данни на потребителите на АДМИНИСТРАТОРА 

 

VII. Отговорности при неизпълнение. 

1. ОБРАБОТВАЩИЯТ носи отговорност за вреди, причинени на потребители на 

АДМИНИСТРАТОРА при извършено обработване на лични данни в нарушение на задълженията 

на ОБРАБОТВАЩИЯ, вменени му съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, или в нарушение на 

законосъобразните указания на АДМИНИСТРАТОРА. 

2. ОБРАБОТВАЩИЯТ се задължава да обезщети АДМИНИСТРАТОРА за претърпени вреди и 

пропуснати ползи, произтичащи от административна санкция за нарушение на 

законодателството за защита на личните данни, искове за вреди на субекти на данни или други, 

когато АДМИНИСТРАТОРЪТ е претърпя същите в резултат на посочено в т.1  нарушение от 

страна на ОБРАБОТВАЩИЯ, на негови служители или оправомощени лица. 
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VIII. Заключителни разпоредби. 

1. Настоящото споразумение представлява неразделна част от сключения между страните 

Договор за съвместна дейност за продажба и реализация на туристически продукти. 

2. Всички останали клаузи от сключения между страните Договор за съвместна дейност за 

продажба и реализация на туристически продукти, които не са променени изрично чрез 

настоящия анекс, остават непромени и запазват действието си.  

 

 

За туроператор:.......................................               За туристическа агенция:................................. 
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