Information note
ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Съгласно Европейския регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27
април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за
свободното движение на такива, данни личните данни се събират само с целта да се
осигурят услугите, предлагани от нашата компания, като например представителството на
командированите служители и резервациите за пътуване по море. Два правни принципа
позволяват на нашата група да събира лични данни
I / Правна продължителност на задържането на лични данни от персонала на компанията:
Представителството на командированите работници на френската територия е
установено с Постановление № 2016-418 от 7 април 2016 г. Член R. 1331-5 - Съгласно член R.
1263.2.1 от френския Кодекс на труда, периодът, през който е осигурена връзка между
агентите, посочени в член L. 8271.1.2 от Кодекса на труда и представителя на националната
територия, съгласно член L. 1262-1, точка II от същия кодекс, не може да бъде по-кратък от
продължителността на трудовия договор, последван от период от осемнадесет (18)
месеца след изтичането му.
Съгласно член R1331-5 от френския Кодекс на транспорта, нашата компания трябва да
изпрати в електронна форма информация относно командированите служители от
Вашата фирма в срок от осемнадесет (18) месеца след края на периода на
командироване.
Правната продължителност на задържането на лични данни на германска територия е
установено със Закон от 3 юли 2014 г. за минималната работна заплата (Mindestlohngesetz
или MiLoG); на територията на Австрия е установено от федералния закон от 13 юни 2016 г.
относно предотвратяването и борбата срещу социалния дъмпинг (Lohn- und SozialdumpingBekämpfungsgesetz - LSD-BG), а на италианската територия е установено с Указ 136/2016 от
17 юли , 2016 (относно транснационалното командироване на работници - DISTACCO).
Събраните данни включват: трудови договори, фишове за заплати, доказателства за
покриване на разходите за храна и настаняване на служителя и CMR (всички документи,
свързани с транспорта по време на птоверката на командирования служител), когато това
се изисква от властите.
Що се отнася до резервациите за пътуване по море, събраните лични данни са
необходими за приемане на резервациите от определени корабни компании или според
типа на превозното средство, и са необходими за успешно предоставяне на
резервациите, поискани от нашите клиенти.
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II / Принцип на поверителност и защита на лични данни:
Достъпът до личните данни е гарантиран на служителите на MOVE EXPERT, от които се
изисква да познават горепосочените данни с цел изпълнение на възложените им задачи.
Достъпът им се контролира от използването на сертификати, издавани от MOVE EXPERT и
Id/ парола. Всеки достъп и действие се регистрират, а лицето, което отговаря за
обработката, съобщава получените данни само при инспекция от френските,
германските, австрийските или италианските власти или на корабната компания.
Нашите партньори и нашите клиенти имат възможността да променят или изтрият личните
си данни по всяко време, като се свържат с нас по имейл.
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