Обвързващи корпоративни правила на Хюлет Пакард Ентърпрайз

Права по ОКП
1

Текст на Известието за права по ОКП

****************************************************************************************************
1.1

Общ преглед

Информацията за това как ХПЕ Групата обработва Лични данни е предоставена в
Декларацията за поверителност на ХПЕ или в други известия, предоставяни в момента
на събиране или в началото на трудовото правоотношение (за служители). Това
известие съдържа допълнителна информация за поетите от ХПЕ ангажименти по
отношение на трансфери на Лични данни и правата на физическите лица по силата на
нейните Обвързващи корпоративни правила.
1.2

Какво представляват Обвързващи корпоративни правила (ОКП) на ХПЕ?

Обвързващите корпоративни правила за администратори (ОКП-А) и Обвързващите
корпоративни правила за обработващи лица (ОКП-ОЛ) на ХПЕ са корпоративни рамки
за съответствие с изискванията за поверителност, които дават възможност за
трансфери на Лични данни извън ЕИП и Швейцария съгласно условията на
Европейското законодателство за защита на личните данни. ОКП се състоят от
обвързващо споразумение, подписано от Групата ХПЕ, както и от бизнес процеси,
политики (включително Глобалната обща политика за поверителност), указания и
обучение. Всички служители в рамките на ХПЕ Групата са обвързани от ОКП по силата
на трудовия си договор, вътрешните стандарти за делово поведение и различни ХПЕ
политики, стандарти и спецификации, приложими при Обработването на лични данни.
Когато местното законодателство изисква по-висок стандарт на защита на данните от
ОКП, местното законодателство ще има предимство пред ОКП.
ХПЕ дружествата обработват Личните данни на Субекти на данни от ЕС (като например
наши бъдещи, сегашни и бивши служители, временни работници, доставчици, клиенти
и търговски контакти) с оглед на управлението на нашата работна сила, делова дейност
и делови отношения. ХПЕ дружествата действат в качеството на Администратор на тези
Лични данни, като определят защо и кога се използват Личните данни. ХПЕ ОКП-А ни
дават възможност да прехвърляме тези Лични данни зад граница до други членове на
групата по целия свят съгласно условията на законодателството за защита на личните
данни в Европа, ЕИП, Швейцария и Обединеното кралство.
ХПЕ дружествата също така обработват Личните данни на Субекти на данни от ЕС в
процеса на предоставяне на услуги на нашите Корпоративни клиенти. В този случай
нашият Корпоративен клиент е Администраторът, а ХПЕ е Обработващо лице, тъй като
ние обработваме Лични данни от името на Корпоративния клиент и съобразно
указанията му. За определени услуги ОКП-ОЛ на ХПЕ могат да се прилагат от нашите
Корпоративни клиенти, с цел да се гарантира, че всяко прехвърляне и обработване на
техни Лични данни от страна на ХПЕ Групата по целия свят се извършва в съответствие
с Европейското законодателство за защита на личните данни (стига това да е включено
в договора между ХПЕ и Корпоративния клиент). Тези ангажименти включват
задължение от страна на ХПЕ Групата да съдейства на нашите Корпоративни клиенти,
да ги известява в случай на нарушение на сигурността на Лични данни или при
невъзможност на ХПЕ да спази ОКП-ОЛ, както и да им помага при спазването на техните
задължения по силата на Европейското законодателство за защита на личните данни.
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ОКП-ОЛ също така помага на нашите Корпоративни клиенти, гарантирайки техния
отговор, когато упражнявате правата си по отношение на вашите Лични данни по силата
на Приложимото законодателство за защита на данните.
Тези рамки за съвместимост са одобрени от съответните Надзорни органи на ЕС и се
прилагат и управляват от страна на ХПЕ при сътрудничество с тези Надзорни органи.
По силата на ОКП можете да търсите зачитане на определени права чрез принудителни
мерки. За повече подробности за тези права и за прилагането им посредством
принудителни мерки, вж. по-долу.
Термините, използвани в това Известие, са дефинирани в края на този документ. За да
стигнете до тях, щракнете тук.
Ако желаете да получите допълнителна информация за нашите ОКП, включително
копия от съответния пълен текст на правилника или подробности за правните
ангажименти на ХПЕ юридическите лица по силата на ОКП, или да упражните
каквито и да било свои права, моля свържете се със Службата за поверителност на
ХПЕ на линка по-долу.
Свържете се с нас
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1.3

Ангажименти на ХПЕ
1.3.1 Организация на Службата за поверителност на ХПЕ
Службата за поверителност съблюдава изпълнението на нашата програма за
съответствие с изискванията за поверителност. Службата за поверителност
отговаря за осигуряването на съответствие с Политиките за поверителност на ХПЕ,
включително ОКП. Службата за поверителност има право да разследва всяко
неспазване на ОКП от страна на ХПЕ дружество и ще се консултира със съответния
Надзорен орган на ЕС при вземането на решение за подходящи действия, ако това
е необходимо или уместно.
Всяко ХПЕ дружество е длъжно да спазва всяко решение, взето от Службата за
поверителност на ХПЕ, ако бъде установено, че действията ѝ са в разрез с ОКП.
1.3.2 Обучение
Всяко ХПЕ дружество е длъжно да прилага подходящо обучение за поверителност
и защита на данните, разработвано по всяко едно време от Службата за
поверителност и Екипа за киберсигурност на ХПЕ.
1.3.3 Сътрудничество
Всички ХПЕ дружества трябва да съдействат с всички Субекти на данни от ЕС,
Корпоративни клиенти и съответния Надзорен орган на ЕС с цел удостоверяване
на спазването на ОКП от страна на ХПЕ Групата , отговаряне на евентуални
въпроси или реагиране на оплаквания във връзка с Обработването на лични данни
в съответствие с ОКП.
1.3.4 Известия за нарушения на сигурността и данните
Всяко ХПЕ дружество , което обработва Лични данни от ЕС, трябва да прилага
подходящи технически и организационни мерки за защита на Личните данни от ЕС
от Нарушения на сигурността на лични данни. ХПЕ дружеството също така трябва
да има предвид Приложимото законодателство за защита на данните, което се
прилага за нейните Корпоративни клиенти, както и всякакви мерки, посочени в
договора за предоставяне на услуги с тези Корпоративни клиенти.
Ако е налице Нарушение на сигурността на лични данни, съответната Компания на
ХПЕ трябва да се придържа към Процеса за управление на инциденти, свързани
със сигурността на ХПЕ. В случай на Лични данни от ЕС, това включва следните
изисквания за Компании на ХПЕ:
(i)
водене на отчетност за Нарушения на личните данни;
(ii)
когато ХПЕ дружество действа в качеството на Администратор на
данни, известяване на Субектите на данни от ЕС, че е налице
Нарушение на сигурността на Лични данни, когато нарушението е
вероятно да доведе до голям риск за Субектите на данни от ЕС;
(iii)
когато Компанията на ХПЕ действа в качеството на Администратор
на данни, изпращане на известие за Нарушение на сигурността на
личните данни до съответния Надзорен орган от ЕС, с помощта,
при необходимост, на Службата за поверителност; и
(iv)
когато Корпоративният клиент е Администратор на данни, а ХПЕ
действа в качеството на Обработващ данните, известяване на
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Корпоративния клиент без неоправдано забавяне, вместо
известяване на Субектите на данни от ЕС и Надзорни органи на
ЕС,
винаги по начин, при който се спазва Приложимото законодателство за защита на
данните.
Когато действат в качеството на Обработващ данните, ХПЕ дружествата трябва да
подпомагат Корпоративния клиент при спазването на неговите задължения за
сигурност, поверителност по замисъл или по подразбиране, Нарушения на личните
данни и оценки на въздействието върху защитата на данните (както е предвидено
в Приложимото законодателство за защита на данните), като се вземе предвид
естеството на Обработването и информацията, която е на разположение на
съответното ХПЕ дружество .
1.3.5 Принципи на поверителност
Всички ХПЕ дружества спазват Европейските принципи за защита на данните,
както когато действаме в качеството на Администратор на данни, така и когато
действаме в качеството на Обработващ данните. Тези принципи са заложени в
нашата Глобална обща политика за поверителност.
В качеството на Администратор на данни:
•

ХПЕ дружествата може да разкриват вашите Лични данни на трети лица,
например, на доставчици на услуги и снабдители, които подкрепят
предоставянето на нашите услуги в областта на поддръжката на клиенти
и маркетинга, и на компании, управляващи осигурителни схеми за
служителите. Повече информация за това как ХПЕ Групата споделя
вашите Лични данни е посочена в нашата онлайн Декларация за
поверителност или в други известия, предоставяни в момента на
събиране или в началото на трудовото правоотношение (за служители).

•

От снабдителите и доставчиците на услуги се изисква по договор за
осигуряват поверителността и сигурността на информацията, която
обработват от името на ХПЕ, като нямат право да я използват за каквито
и да било други цели, освен за извършването на услугите, които те
предоставят за ХПЕ.

•

Дадено ХПЕ дружество следва да ангажира Обработващ данните за
Обработване на Лични данни от ЕС, само ако (i) това ѝ е разрешено от
приложима Политика на ХПЕ и ако (ii) осигури наличието на писмен
договор, който се признава за валиден по силата на Приложимото
законодателство за защита на данните и който съдържа задължителните
разпоредби, предвидени в чл. 28 на ОРЗД.

•

Когато трети лица се намират в определени държави извън ЕИП,
Швейцария (или Обединеното кралство, след като Обединеното кралство
напусне ЕС), които не са държави, обявени от Европейската комисия за
предлагащи адекватно ниво на защита по силата на Приложимото
законодателство за защита на данните, Дружествата на ХПЕ ще се
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уверят, че Лични данни от ЕС се прехвърлят само съгласно условията на
Приложимото законодателство за защита на данните и са адекватно
защитени с подходящи предпазни мерки, като например използване на
одобрени от Комисията типови договори или всякакви други мерки или
дерогации, които са от значение за конкретния случай.
Когато действат в качество на Обработващ данните, Компаниите на ХПЕ трябва да
подпомагат съответния Корпоративен клиент при спазването на приложимите
Европейски принципи за защита на данните.
Когато действат в качество на Обработващ данните, Компаниите на ХПЕ също така
трябва да осигурят следното по отношение на съответните принципи за
поверителност:
Ограничение на целта

•

•

Трябва да а налице подписан с Корпоративния клиент Договор за
предоставяне на услуги, който обхваща Обработването на Лични данни
от ЕС.

•

ХПЕ дружествата са длъжни да Обработват Лични данни от ЕС само с
цел предоставянето на Услуги на ХЕП и съгласно:
o Условията на съответния Договор за предоставяне на услуги,
включително условия, които се отнасят до сигурност и
поверителност;
o Всякакви други документирани Указания за обработване, дадени
от Корпоративния клиент;
o Всички приложими ХПЕ Политики за поверителност и други
приложими политики, стандарти и процедури, съдържащи се в
ОКП-ОЛ; и
o Всички приложими местни закони за защита на данните и
поверителността, като когато местното законодателство изисква
по висок стандарт на защита на данните от ОКП-ОЛ, местното
законодателство ще има предимство пред ОКП.
Ако ХПЕ дружество не е в състояние, поради каквато и да е причина
(включително правни изисквания, които засягат задълженията ѝ във
връзка с Договора за предоставяне на услуги), да спази условията за
обработване ще бъдат уведомени Службата за поверителност на ХПЕ,
Хюлет Пакард Хага Би. Ви., Корпоративният клиент и, когато е приложимо,
Надзорният орган на ЕС, който е компетентен по отношение на
Корпоративния клиент и Националната комисия за информатика и
свободи (CNIL).

Заличаване или унищожаване на Лични данни при прекратяване
• При прекратяване на Обработването на Лични данни от ЕС или при
прекратяване на Договора за предоставяне на услуги, ХПЕ дружествата
ще спазват указанията на Корпоративния клиент за връщане, заличаване
или унищожаване на всички копия на Личните данни от ЕС и ще
удостоверят, че това е направено.
• Ако дадено ХПЕ дружество е задължено по закон да задържи каквито и
да било Лични данни от ЕС, то е длъжно да пази поверителността на
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Личните данни и да въведе подходящи мерки за сигурност за защита на
Личните данни.
Качество на данните
•

ХПЕ дружествата следва да актуализират, коригират или заличават
Лични данни от ЕС в съответствие с указанията на Корпоративния клиент
дотолкова, доколкото Корпоративният клиент няма възможност сам да се
сдобие с достъп до съответните Лични данни и, когато е приложимо, като
се има предвид естеството на Обработването, трябва да информират
всички други ХПЕ дружества или трети страни, пред които са били
разкрити Личните данни от ЕС, че това е било направено. При молба за
това от Корпоративния клиент, в степента, в която това е възможно, и в
разумен срок ХПЕ дружествата ще въведат мерки за заличаване или
анонимизиране на Личните данни от ЕС, когато Корпоративният клиент
установи, че идентификацията на Субекти на данни от ЕС вече не е
необходима и, когато е приложимо, като се има предвид естеството на
Обработването, трябва да информират всички други ХПЕ дружества или
трети страни, пред които Личните данни от ЕС са били разкрити, че това
е било направено.

Задържане на данни
• Освен ако не е указано друго от Корпоративния клиент или от други
писмени указания, ХПЕ дружествата трябва да задържат Лични данни от
ЕС за срока на Договора за предоставяне на услуги с Корпоративния
клиент.
Подотчетност
• С оглед да покажат спазване на ОКП-ОЛ и Приложимото законодателство
за защита на данните, ХПЕ дружествата трябва да (i) водят регистър за
обработването на Лични данни от ЕС от тяхна страна, който може да бъде
предоставен на разположение на Надзорен орган на ЕС при поискване; и
да (ii) назначат служител по защита на данните, ако ОРЗД е приложим и
това се изисква по ОРЗД.
Обработване от подизпълнители
• Обработване от подизпълнители в рамките на ХПЕ Групата
ХПЕ дружествата няма да прехвърлят или да разрешават на друго ХПЕ
дружеството да получи достъп до Лични данни от ЕС или да обработва такива
данни, освен ако това дружество не е подписало ОКП-ОЛ и разполага със
съгласието на Корпоративния клиент.
• Обработване от подизпълнители извън ХПЕ Групата
ХПЕ дружествата няма да прехвърлят Лични данни от ЕС на Трето лице
подизпълнител, обработващо данни, освен ако не разполагат със съгласието на
Корпоративния клиент. Също така те трябва да имат писмено споразумение с
Подизпълнителя, обработващ данни, което включва задължения, които са по
същество сходни на съответните задължения в Договора за предоставяне на
услуги, на определени изисквания на ОКП-ОЛ и което осигурява адекватната
защита на всякакви Лични данни от ЕС, прехвърляни зад граница в съответствие
с Приложимото законодателство за защита на данните.
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Назначаване на заместници на Подизпълнителите, обработващи
данни
Ако дадено ХПЕ дружество назначи нов или заместващ Подизпълнител,
обработващ данни, било от HPE или трето лице, Корпоративният клиент ще бъде
известен за това, като ще разполага с десет дни, за да подаде възражение срещу
тази промяна. Ако възражението на Корпоративния клиент не може да бъде
решено, тя може или да преустанови трансфера или Обработването, или да
прекрати Договора за предоставяне на услуги.
•

Отговорност за действия или пропуски на Подизпълнителите,
обработващи данни
ХПЕ дружествата продължават да носят отговорност, включително юридическа,
за действията и пропуските на всякакви Подизпълнители, обработващи данни,
водещи до нарушение на ОКП-ОЛ.
•

1.3.6 Зачитане на правата на Субекти на данни от ЕС
В качеството си на Администратори на данни, ХПЕ дружествата трябва да
отговарят на основателни искания от Субекти на данни от ЕС за упражняване на
техните права за достъп или пренасяне на техни Лични данни от ЕС, за
коригирането им, за заличаване или ограничаване на достъпа до Лични данни от
ЕС, както и на възражения срещу определено обработване на техните Лични данни
от ЕС. Всяко ХПЕ дружество трябва да гарантира, че не взема никакви решения,
базиращи се само въз основа на автоматично обработване на Лични данни от ЕС,
включително профилиране, което поражда правни последици или води до други
подобни значими правни последици, освен ако това не е разрешено от и в
съответствие с всякакви предпазни мерки, изисквани по силата на Приложимото
законодателство за защита на данните и след консултация със Службата за
поверителност.
Когато ХПЕ дружество действа в качеството на Обработващ данните, то ще
извести Корпоративния клиент, ако получи искане от Субект на данни от ЕС и ще
съдейства и предоставя помощ на Корпоративния клиент при спазването на
неговите задължения по силата на Приложимото законодателство за защита на
данните.
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Разглеждане на оплаквания и прилагане на ОКП

1.4

В този раздел са изложени начините, по които можете да отправяте оплаквания до
ХПЕ, както и процесите, съблюдавани от ХПЕ дружествата при разглеждането на
вашите оплаквания.
ХПЕ Групата има въведен процес на разглеждане и разрешаване на оплаквания,
чиято цел е да се прилагат последователни процедури за управление на инциденти
от тяхното установяване до разрешаването им. Службата за поверителност на ХПЕ
отговаря за разглеждането на оплаквания.
•

Ако сте Субект на данни от ЕС и считате, че дадено ХПЕ дружество Обработва
вашите Лични данни в качеството на Обработващ данните, силно ви
препоръчваме най-напред да се свържете със съответния Администратор на
данни (обикновено Корпоративния клиент). Ако получим оплакване от ваша
страна, сме задължени по силата на нашите договори и ОКП да го препратим на
съответния Корпоративен клиент (или Администратор на данни), освен ако те не
поискат същото да бъде разгледано от ХПЕ или ако те вече не съществуват, в
който случай Службата за поверителност на ХПЕ ще влезе във връзка с Хюлет
Пакард Хага Би. Ви. с цел разрешаване на оплакването.

•

Ако сте Субект на данни от ЕС и имате основания да смятате, че ХПЕ дружество
не е спазило ОКП, можете да подадете оплакване директно до ХПЕ Групата.

•

За подаване на оплакване директно до ХПЕ Групата , моля свържете се със
Службата за поверителност на ХПЕ посредством Формуляра за обратна връзка
по въпросите на поверителността, като или представите съдържанието на
оплакването си, или поискате от Службата за поверителност на ХПЕ да се
свърже с вас по телефона. Службата за поверителност на ХПЕ трябва да се
свърже за допълнителна информация с ХПЕ дружеството , което е Износител на
данни (или с Хюлет Пакард Хага Би. Ви. , по отношение на ОКП-ОЛ) с оглед
разрешаване на оплакването без неоправдано забавяне, което при всеки един
случай следва да стане в рамките на един месец от получаването му (който срок
може да бъде удължен, ако искането е сложно и многобройно, в който случай
Субектът на данни от ЕС трябва да бъде информиран за удължаването на
срока). Всички оплаквания ще се разследват от лица с подходящо ниво на
независимост.

•

Ако оплакването бъде потвърдено, съответните ХПЕ дружества трябва да
предприемат подходящи коригиращи мерки, необходими за разрешаване на
оплакването и осигуряване на съответствие с ОКП, когато е уместно.

•

Също така можете да подадете оплакване до Надзорния орган на ЕС в
държавата, в която живеете или работите или в която се е стигнало до
предполагаемото нарушение, или до съдилищата на държавата, в която живеете
или в която се намира седалището на Първоначалния износител на данни (или,
в случай на ОКП-ОЛ, в съдилищата на Нидерландия, където се намира
седалището на Хюлет Пакард Хага Би. Ви. ). Свободни сте да направите това
независимо от това дали най-напред сте подали оплакване до нас.
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•

Когато действаме в качеството на Обработващ данните, Корпоративни клиенти,
които считат, че нашите ОКП не са били спазени, ще имат право да потърсят
съдебна защита или да предявят иск за обезщетение от нас, включително за
нарушение на ОКП, причинено от вътрешни или външни Подизпълнители,
обработващи данни.
Ако желаете да получите допълнителна информация за нашите ОКП,
включително копия от пълния текст на правилника или подробности за
правните ангажименти на юридическите лица, които са част от ХПЕ по
силата на ОКП, или ако желаете да упражните каквито и да е свои права, молим
да
се
свържете
със
Службата
за
поверителност
на
ХПЕ
посредством Формуляра за обратна връзка по въпросите на поверителността.
Отговорност

1.5

Всяко ХПЕ дружество отговаря за спазването на ОКП.
Ако се оплачете, че сте претърпели щети (включително както финансови щети, така и
неимуществени вреди), то Първоначалният износител на данни (в случай на ОКП-А) или
Хюлет Пакард Хага Би. Ви. (в случай на ОКП-ОЛ) ще:
(i)

носи отговорност пред вас за всякакви щети, които може да сте
претърпели в резултат на нарушението и които са възникнали от неговото
собствено действие или пропуск;

(ii)

предприеме необходимите действия за отстраняване на нарушението; и

(iii)
ви обезщети за всякакви щети, произтичащи пряко от нарушението,
освен ако не можем да удостоверим, че Вносителите на данни от ХПЕ и Третите лица
подизпълнители, обработващи данни, не са отговорни за събитието, довело до щетите.
Освен това, ако сте се опитали да предприемете действия срещу Корпоративния клиент
(в качеството му на Администратор на данни) и тези действия са били неуспешни,
защото
той е изчезнал фактически или е престанал да съществува по закон или е
изпаднал в несъстоятелност; и
(ii)
може да покажете, че сте претърпели щети и да установите факти, които
показват, че това вероятно е станало поради въпросното нарушение,
Хюлет Пакард Хага Би. Ви. също така ще ви обезщети, освен ако не може да покаже, че
въпросното ХПЕ дружество не е отговорно.
(i)

Моля, обърнете внимание, че имате тези права в допълнение към правата, които имате
по силата на националното законодателство за защита на данните да подавате
оплаквания до вашия местен Надзорен орган на ЕС или на искове до вашите местни
съдилища, което може да включва подаване на иск срещу Хюлет Пакард Хага Би. Ви.
за целия размер на щетата.
1.6

Колизии в законодателството

Когато местните закони пречат на дадено ХПЕ дружество да спази задълженията си по
силата на ОКП или оказват значително влияние върху гаранциите, предоставени от
ОКП, Службата за поверителност на ХПЕ ще докладва случая на съответния Надзорен
орган на ЕС (освен когато това е забранено от изискване за секретност), така както е
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необходимо за уреждане на случая в сътрудничество със съответните Държавни
органи. Това включва всички юридически обвързващи искания за разкриване на Лични
данни от ЕС от страна на правоприлагащ орган или орган за държавна сигурност.
Ако това е забранено на Службата за поверителност на ХПЕ, тя ще се опита да получи
правото за отмяна на такава забрана и за възможност за предоставяне за възможно
най-пълна информация на съответния Надзорен орган на ЕС и, при поискване, ще
предостави информация, за да покаже какви действия е предприела по силата на този
раздел (освен когато това би било забранено от изискване за секретност).
Ако тя не може законно да уведоми съответния Надзорен орган на ЕС, тя ще публикува
годишно обща информация за исканията, получени от ХПЕ дружествата .
Всякакви разкрития, направени пред правоприлагащи органи или органи за държавна
сигурност в отговор на искане, ще се правят в съответствие с Приложимото
законодателство за защита на данните.
Когато дадено ХПЕ дружество действа в качеството на Обработващ данните и получи
юридически обвързващо искане за разкриване на Лични данни от ЕС от правоприлагащ
орган или органи за държавна сигурност, тя трябва да оцени искането и да го остави
висящо за целесъобразен период, за да може да уведоми съответния Надзорен орган
на ЕС и Корпоративния клиент (освен когато ѝ е забранено да направи това, напр. по
силата на наказателното право).
Когато на ХПЕ дружество е забранено да направи това, тя ще се опита да получи
правото за отмяна на евентуалната забрана за разкриване и ще предостави възможно
най-пълна информация на Корпоративния клиент и/или съответния Надзорен орган на
ЕС.
Ако ХПЕ дружеството не може законно да предоставя такава информация, то ще
публикува годишно обща информация за юридически обвързващи искания, получени от
ХПЕ за Лични данни.
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****************************************************************************************************
Основни дефиниции

1.7

По-долу ще намерите обобщен списък на основните дефиниции на термините,
използвани в това Известие и/или в обвързващите споразумения, подписани от
групата компании, които представляват част от ОКП-А и ОКП-ОЛ на ХПЕ.
Приложимо
законодателство
за защита на
данните

означава законодателството, което защитава основните
права и свободи на физически лица и, по-конкретно,
правото им на неприкосновеност на личния живот по
отношение на Обработването на лични данни;

Администратор

означава звено (било то физическо или юридическо лице,
публичен орган, агенция или друг орган), което
самостоятелно или съвместно с други лица определя
целите и начините на Обработване на лични данни;

Лични данни на
клиента

Означава всякакви Лични данни по отношение на които
Клиентът (i) е Администратор, или (ii) Обработващо лице от
името на Администратора, който е упълномощил
назначаването на която и да било ХПЕ дружество в
качеството на Подизпълнител, обработващ данни, и които
данни се Обработват от ХПЕ дружество в качеството на
Обработващо лице или Подизпълнител, обработващ данни
с оглед предоставянето на Услуга на ХПЕ;

Корпоративен
клиент

означава фирмен клиент на ХПЕ Групата;
В контекста на ОКП-ОЛ, това обикновено е компанията,
която събира Лични данни от вас;

Субект на данни
от ЕС

означава всеки Субект на данни, за когото се отнасят
Личните данни на клиент от ЕС;

Европейско
икономическо
пространство
(или ЕИП)

означава зоната на икономическо сътрудничество,
известна като Европейско икономическо пространство и
държавите, които участват в тази зона, взети заедно 1;

Лични данни от
ЕС

означава всякакви Лични данни, които се обработват или са
били обработени от ХПЕ дружествата на ХПЕ и за които
важи ОРЗД или законодателството за защита на личните
данни на ЕИП, Швейцария или Обединеното кралство (след
като Обединеното кралство престане да бъде държавачленка на ЕС);

Надзорен орган
на ЕС

означава орган с регулативна власт по отношение на
защитата на Лични данни, създаден от Държава-членка на
Европейския съюз по силата на ОРЗД;

1Към

м. септември 2018 г., държавите-членки на Европейския съюз (Австрия, Белгия, България,
Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария,
Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия,
Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство) плюс Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия.
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ОРЗД

означава Общия регламент относно защитата на данните
2016/679;

ХПЕ

означава Хюлет Пакард Ентърпрайз Къмпани, чието
седалище се намира в Санта Клара, Калифорния, САЩ;

ХПЕ дружество

означава член на ХПЕ Групата , което подлежи на ОКП-А
или ОКП-ОЛ и което е подписало Вътрешногрупово
споразумение, обвързващо всяко дружество да спазва
ОКП;

Вносител на
данни от ХПЕ

означава ХПЕ дружество , създадено в трета държава
извън ЕС, ЕИП или Швейцария и Обединеното кралство
(след като Обединеното кралство престане да бъде
държава-членка на ЕС), което Обработва Лични данни от
ЕС, получени пряко от Износител на данни на клиент или
Обработващо лице износител на данни от ХПЕ или от
друго ХПЕ дружество;

ХПЕ Група

означава ХПЕ и всички негови дъщерни дружества с
мажоритарно участие и контролирани дъщерни дружества
независимо от юрисдикцията, в която са учредени или в
която извършват дейност, списък на които можете да
намерите
на
https://www.hpe.com/us/en/ww-officelocations.html

Лични данни на
ХПЕ

означава всички Лични данни, по отношение на които ХПЕ
дружество е Администратор;

Политики за
поверителност
на ХПЕ

означава всички политики, оперативни процедури, указания
и обучения на служители по отношение на защитата на
данните, поверителността и сигурността на ХПЕ,
независимо дали са изготвени от ХПЕ, за да се прилагат в
световен мащаб, и са приети и публикувани от ХПЕ в
рамките на нейната глобална политика или пък са
изготвени от което и да било ХПЕ дружество с цел спазване
на изискванията на местното законодателство или на
Договор за предоставяне на услуги.

Обработващо
лице износител
на данни от ХПЕ

означава ХПЕ дружество от ЕС, ЕИП, Швейцария или
Обединеното кралство (след като Обединеното кралство
престане да бъде държава-членка на ЕС), която се съгласи
да прехвърли Лични данни от ЕС от името на Клиент от ЕС,
ЕИП, Швейцария или Обединеното кралство (след като
Обединеното кралство престане да бъде държава-членка
на ЕС) до трета държава извън ЕС, ЕИП, Швейцария или
Обединеното кралство (след като Обединеното кралство
престане да бъде държава-членка на ЕС);

ХПЕ Услуги

означава всички продукти или услуги в областта на
информационните технологии, продавани от ХПЕ
дружество на Корпоративен клиент;

Лични данни

означава всякаква информация, отнасяща се до
идентифицирано или идентифицируемо физическо лице.
Идентифицируемо физическо лице представлява такова
физическо лице, което може да бъде идентифицирано,
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било пряко или косвено, по-специално чрез позоваване на
идентификатор като например име, идентификационен
номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор
или на един или повече фактори, специфични за
физическата, физиологичната, генетична, умствена,
икономическа, културна или социална идентичност на това
физическо лице, включително чувствителни Лични данни и
всички други данни, които се смятат за Лични данни по
силата на Приложимото законодателство за защита на
данните;
Нарушение на
сигурността на
лични данни

означава нарушение на сигурността, водещо до случайното
или незаконно унищожаване, загуба, промяна или
неразрешено разкриване на Лични данни на клиента или на
достъп до тях;

Обработва или
Обработване

означава всяка операция или серия от операции,
извършвани с Лични данни, било то по автоматичен или
друг начин, като например събиране, записване,
организиране, съхранение, адаптиране или промяна,
извличане, консултиране, използване, разкриване чрез
предаване, разпространяване, предоставяне по какъвто и
да е друг начин, както и присъединяване, комбиниране,
ограничаване, изтриване или унищожаване;

Обработващо
лице

означава звено (било то физическо или юридическо лице,
публичен орган, агенция или друг орган), което Обработва
Лични данни от името и по указания на Администратора;

Договор за
предоставяне на
услуги

означава всеки писмен договор между ХПЕ дружество и
Корпоративен клиент за ХПЕ Услуги, който прилага ОКП-ОЛ
по отношение на Обработването и прехвърлянето на Лични
данни на клиента изцяло или частично във връзка с
предоставянето на съответните Услуги на ХПЕ;

Подизпълнител,
обработващ
данни

означава ХПЕ дружество , правомерно назначено в
качеството на Обработващо лице на Лични данни на
клиента;

Трето лице
подизпълнител,
обработващо
данни

означава всяко трето лице, което е ангажирано от ХПЕ
дружество да оказва помощ при предоставянето на ХПЕ
услуги и което обработва Лични данни.
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