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Политика за неприкосновеност и сигурност на личните данни на www.mytesy.com и мобилно 
приложение "MyTESY", собственост на  „ТЕСИ” ООД 

 
Нашата мисия 

На 25 май 2018 година за всички страни-членки на ЕС влиза в сила Общия регламент за защитата и сигурността на 
личните данни (General Data Protection Regulation - "GDPR"). Той се прилага пряко и в България както  

всеки национален закон и обхваща правата и задълженията на администраторите, обработващите и субектите на 
лични данни; някои от детайлите се уреждат допълнително и от българския Закон за защита на личните данни. 
Всички потребители на MyTesy са субекти на лични данни и имат различни права в тази връзка. Тази политика има 
за цел да разкаже повече за принципите на защита и личните данни на потребителите на MyTesy, за нашите 
отговорности като администратор на лични данни и за мерките, които сме предприели, за да не допуснем данните 
Ви да бъдат използвани без да знаете от кого и с какви цели или без да имате възможност да възразите или да 
оттеглите съгласието си относно тяхната обработка. Политиката няма да остане една и съща през цялото време, 
докато съществува услугата MyTesy; тъй като развитието на IoT ("интернет на нещата") напредва и регулацията на 
отношенията, свързани с обработката на лични данни се развива. Ние от ТЕСИ ООД се стремим да подобряваме и 
съобразяваме постоянно нашите практики с това развитие, което на свой ред ще намери отражение в политиката.  

Тази политика е одобрена от управителя на "ТЕСИ" ООД ("ТЕСИ") на 18.01.2022 г. и обхваща всички дейности, 
свързани с обработката на лични данни в рамките на услугата MyTesy. 

Можете да се свържете с отговорното за ТЕСИ лице по защита на личните данни относно неясноти, свързани с 
прилагането на тази политика или упражняването на Вашите права на dpo@tesy.com.  

 
 
Ключови понятия 

"Лични данни" – това е всяка информация, която се отнася до потребителите на www.mytesy.com и мобилното 
приложение "MyTESY" и която самостоятелно или в съчетание с друга информация може да ни помогне да 
установим вашата самоличност или да свържем Вашето потребителско поведение с точно определно устройство, 
от което достъпвате www.mytesy.com и "MyTESY". 

"Субект на личните данни" – това сте вие, посетителят на www.mytesy.com и "MyTESY“.  

"Обработване на лични данни" – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с Вашите лични 
данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ, съхранение, унищожаване и др. 

"Администратор на лични данни" –ТЕСИ“ ООД (ТЕСИ), регистрирано съобразно законите на Република България, 
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Шумен 9700, бул. Мадара 48, вписано в Търговския 
регистър към Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: 040029337, което е собственик на мобилното 
приложение ,,MyTESY” и домейна www.mytesy.com. Ние определяме целта на обработката на Вашите данни, на 
едно от предвидените в закона основания за това; в основни линии, ние определяме и средствата, с които се 
извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява 
обработката.  

"Обработващ лични данни" – това е трето лице, което обработва ваши лични данни по наше възлагане, при което 
ТЕСИ стриктно е определило целта на обработката, средствата, с която се случва тя и е проверил дали лицето 
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отговаря на изискванията на GDPR. Такъв обработващ може да бъде например агенция, която отговаря за 
маркетингова кампания на ТЕСИ в социална мрежа и създава доклади за нейната успеваемост.  

"Бисквитките" или "Cookies" са малки по размер текстови файлове, съхранявани в директориите на браузъра, 
използван от потребителя. Бисквитките се използват, за да подпомогнат на потребителите ефективно да използват 
уеб-сайтовете и да направят достъпни определени функционалности. Бисквитките имат съществена роля за 
улесняване и подобряване на използваемостта на уебсайтовете поради което, ако бъдат изтрити или блокирани, 
някои уебсайтове или определени техни функционалности могат да станат недостъпни за потребителите. 

"Услуги на информационното общество" са услуги, които обикновено се предоставят срещу заплащане и от 
разстояние чрез използването на електронни средства. Получателят на такава услуга трябва да я е поискал 
изрично. Електронната търговия също е вид такава услуга. 

Цел на политиката 
 
Настоящата Политика има за цел да Ви запознае с начина, по който Вашите данни се събират и обработват, както 
и за Вашите права, свързани с личните Ви данни. Вашите лични данни се обработват при спазване на принципите 
за законосъобразност, добросъвестност и прозрачност. ТЕСИ събира Вашите лични данни за конкретни, изрично 
указани и легитимни цели и не ги обработва по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. ТЕСИ обработва 
толкова лични данни, колкото е необходимо във връзка с целите, за които са събрани и вие сте уведомени. 
 
ТЕСИ се стреми да поддържа данните точни и актуални, като всеки потребител следва да съдейства за това на ТЕСИ 
и да актуализира профила си при промяна. 
 
Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на данните, включително 
защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или 
повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки. 

Личните данни, които попълвате в регистрационната форма и променяте/допълвате след създаване на Вашия 
профил, както и след като присъедините Вашите уреди, са необходими за да отговорим на ваша нужда или 
поискана от Вас услуга, която ТЕСИ предоставя, а именно – отдалечена връзка с Вашите уреди и управлението им 
от Вас по всяко всяко време от всяко място. За да предоставяме качествено тази услуга, ние събираме и 
обработваме Вашите лични данни. 

Маркетингова дейност 

При регистрация на профил за услугата MyTesy, ние сме предвидили възможост да изберете дали можем да 
използваме ваш E-mail адрес, за да Ви информираме за нови услуги, налични отстъпки на съществуващи услуги или 
някои улеснения в обслужването, които сме създали за Вас. Изпращаните от нас съобщения ще бъдат съобразени 
с приложимото българско и ЕС законодателство. Вие можете да възразите по лесен и удобен начин на това 
използване и ние ще го прекратим незабавно; информацията как да оттеглите веднъж дадено съгласие или да 
възразите при получаване на нежелано маркетингово съобщение ще бъде поставена винаги на видно място в 
съобщението. Винаги можете да оттеглите съгласието си съгласие чрез менюто с настройки във Вашия профил. При 
необходимост, може да се свържете с нас на dpo@tesy.com.  

 

Списък на третите страни: 
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Трети страни вид данни цели 

Хостинг доставчици по 
отношение на облака на 
MyTesy: 

“Делта Клауд” ООД - 
обработващ 

 

Всички лични данни, 
обработвани от MyTesy и 
описани в тази политика 

Хостинг на облачната 
инфраструктура, където се 
помещава центъра за 
данни и приложението 
MyTesy 

"СТУДИО Х ДИГИТАЛ" ЕОО 

 

Поддръжка на мобилното 
приложение  

 
 
Категории лични данни 
 
Ние събираме и обработваме следните категории данни: 
   

1. Име, Фамилия – не са задължителни, но ако въведете тази информация в празните полета, ние ще знаем 
как да се обръщаме към Вас 

2. E-mail – необходим е за целите на комуникацията ни с Вас във връзка с предоставяната услуга 

3. IP и Държава – необходими, за да идентифицираме локацията на потребителя с цел поддържане на 
сервизни възможности за съответния пазар, определяне на точно часово време в зависимост от часовата 
зона, в която е разположен уреда 

4. MAC на WI_FI Модула – необходим, за да се индентифицира чрез уникален неповторяем код съответния 
вид уред (неговия интерфейс) 

5. ID на уреда (бойлера) – необходим, за да се идентифицира модела уред (основната му платка), версия 
на инсталирания на него софтуер (firmware) 

6. Производител, модел, версия и име на мобилното Ви устройство, където е инсталирано приложението 
за отдалечена комуникация MyTesy 

7. Вид и версия на операционната система на мобилното Ви устройство, версия на MyTesy 

8. Служебен лог по време на присъединяването на коя стъпка е човек и какви съобщения за грешка 
евентуално са се появи 

 
Цели на обработката 
 
Данните по т.1,2, 4, 5-8 по-горе са необходими за предоставяне на цифровата услуга – отдалечено управление на 
Вашия уред чрез приложението MyTesy, както и за остраняването на грешки при работата на софтуера.  
Данните се обработват и събират на основание чл. 6 (1) (б) от Общия регламент за защита на личните данни. 
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Данните по т.3 се обработват с цел поддържане на адекватен сервизен капацитет за уредите на Tesy на основание 
законен интерес.  
В случай, че при регистрацията за услугата сте поставили отметка, че желаете да получавате информационни 
материали, ние можем да използваме Вашия E-mail адрес за маркетингови цели. Основанието за тази обработка е 
Вашето съгласие в съответсвие с чл. 6 (1) (а) от Общия регламент, което може да бъде оттеглено по всяко време 
чрез премахване на отметката от настройките на приложението. 
 
Вашите права 
 
Право на информация 
Като наш потребител, Вие имате право да получите информация за важни характеристики на обработката на 
Вашите лични данни, включително, за целите, срока и основанието, за получателите и категориите получатели на 
лични данни и други. В зависимост от начина на първоначално събиране на информация, ние ще показваме най-
важното в тази връзка по подходящ и лесно видим начин всеки път.  
 
Право на достъп 
Вие може да достъпите личните си данни в потребителския профил на www.mytesy.com и мобилно 
приложение "MyTESY" по всяко време чрез логване в своя профил. 
 
Право на преносимост 
Ние можем да Ви предоставим справка за всички обработвани от нас лични данни, необходими, за да осъществим 
услугата по ваше искане или събрани от Вас с ваше съгласие, при поискване, в машинно четим формат. Искането 
следва да се отправи до dpo@tesy.com и ние ще положим усилия да го изпълним в срок до 30 дни от получаването 
му по канал за електронна комуникация, посочен от Вас. 
 
Право на коригиране 
Имате право да поискате от нас да коригираме погрешно записани или съхранявани лични данни за Вас чрез 
www.mytesy.com и мобилно приложение "MyTESY". Правото на коригиране се осъществява като влезнете в 
потребителския си профил и коригирате въведените данни. Ако е необходимо, може да се обърнете за съдействие 
от ТЕСИ на dpo@tesy.com.  
 
Право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни 
Имате право да поискате да преустановим временно обработването на ваши лични данни (без да ги изтриваме) в 
случай на отправено от Вас възражение за конкретна тяхна обработка или при предявени от ваша страна съдебни 
претенции или жалба в компетентния надзорен орган. Искането се отправя на dpo@tesy.com. 
 
Обработка на основание законен интерес на ТЕСИ или трето лице и възражение на такава обработка 
 
Това основание за обработка е приложимо, когато обработваме Ваши данни на основание наш или на трето лице 
законен интерес, който няма да увреди или би засегнал незначително Вашето право на неприкосновеност на 
личните данни. Подобен баланс между легитимния интерес и Вашите права винаги ще бъде документиран от нас 
и ще следва определени критерии и аргументация. Вие имате право да се запознаете с основните моменти от нея 
при поискване, както и да повдигнете възражение, че, предвид особеностите на вашата конкретна ситуация, 
съответната обработка засяга Вашето право на неприкосновеност и/или защита на личните данни по по-съществен 
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от предвидения в обосновката начин. В тези случаи, ние следва да разгледаме Вашето възражение и да се 
произнесем с аргументирано становище по неговото приемане или отхвърляне в срок от 10 работни дни. С 
отправянето на възражението на тази обработка, вие можете да упражните и правото си на възражение по-горе. 
Възражението може да бъде отправено до нас на dpo@tesy.com. 
ТЕСИ обработва Вашите данни на основание на съгласие и за целите на сключване и изпълнение на договора за 
цифрова услуга, предоставяна след регистрацият на www.mytesy.com чрез мобилното приложение "MyTESY".  
 
 
Оттегляне на Вашето съгласие  
В случаите, когато ние сме поискали Вашето съгласие за дадена обработка на личните Ви данни, вие винаги можете 
да го оттеглите. Ако не сте сигурни на какво основание обработваме ваши лични данни, винаги можете да ни 
попитате това, както и за точния начин, по който сте дали съгласието си, ние ще Ви отговорим в рамките на 7 
работни дни. Ние поддържаме актуална база на съгласията за обработка на лични данни, с която можем да 
направим справка по всяко време. Оттеглянето на съгласието следва да се извърши по същия начин, по който сте 
го дали – чрез деактивиране на отметката за него от Вашите настройки. 
 
Право на жалба до компетентния орган по защита на личните данни 

Винаги щом счетете, че Вашите права по GDPR са нарушени, можете да отправите жалба до органа по защита на 
личните данни. В България, това е Комисия за за защита на личните данни. Въпреки това, ако имате каквито и да е 
забележки или оплаквания към ТЕСИ относно обработката на ваши лични данни, можете първо се обърнете към 
нашето длъжностно лице по защита на личните данни на dpo@tesy.com, за да обсъдим възникналия въпрос. 

Ние се ангажираме да Ви върнем отговор в срок до 30 работни дни от получаването на оплакването или въпроса 
Ви. 

Моля, имайте предвид, че, ако пожелаете да упражните правата си за заличаване на личните Ви данни или 
ограничаване на обработването в случаите, когато същите се обработват на основание по чл. 6, т. 1, буква "е" от 
Общия регламент за защита на личните данни – "изпълнение на договор", то, за да удовлетворим искането Ви, ние 
ще трябва и да преустановим изпълнението си по договора, с оглед на което същите се събират. 

Такси и разноски 

Всяка информация, комуникация и действия по във връзка с Вашите права се извършват и предоставят безплатно. 
Когато исканията на потребител са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята 
повторяемост, ТЕСИ може или да наложи разумна такса, като се вземат предвид административните разходи за 
предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия. 

Технически и организационни мерки 

Като потребители на MyTesy, за нас е важно да знаете, че към настоящия момент, сървъра с данните от MyTesy се 
намира в Амстердам и София. При разработването и предоставянето на услугата, ние сме предприели и на база 
технологичния прогрес ще продължаваме да развиваме и имплементираме подходящи технически и 
организационни мерки, както на етапа на проектиране на различните функционалности, така и по под разбиране, 
за да гарантираме сигурността и защитата на Вашите данни. 
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ТЕСИ няма да разкрива Ваши данни на трети лица, освен ако по силата на закон не сме задължени да го направим. 
В тези случаи, вие ще бъдете подходящо уведомени за такова разкриване. 

Политиката е на разположение на всеки Потребител на www.mytesy.com и мобилното приложение ,,MyTESY”  при 
създаване на профил за MyTesy, както и след регистрацията в менюто с настройки на профила. 

 

Срокове на съхранение на данните, които събираме 

 

Име, Фамилия – не са задължителни, но ако въведете тази 
информация в празните полета, ние ще знаем как да се 
обръщаме към Вас 

До момента на дерегистриране на потребителя 

E-mail – необходим е за целите на комуникацията ни с Вас 
във връзка с предоставяната услуга 

До момента на дерегистриране на потребителя 

IP и Държава – необходими, за да идентифицираме 
локацията на потребителя с цел поддържане на сервизни 
възможности за съответния пазар, определяне на точно 
часово време в зависимост от часовата зона, в която е 
разположен уреда 

До 10 години за целите на сервизна дейност 

MAC на WI_FI Модула – необходим, за да се 
индентифицира чрез уникален неповторяем код 
съответния вид уред (неговия интерфейс) 

Тези данни не се изтриват, но при дерегистрация 
на потребителя се премахва връзката му с тях 

ID на уреда– необходим, за да се идентифицира модела 
уред (основната му платка), версия на инсталирания на 
него софтуер (firmware) 

Тези данни не се изтриват, но при дерегистрация 
на потребителя се премахва връзката му с тях 

Производител, модел, версия и име на мобилното Ви 
устройство, където е инсталирано приложението за 
отдалечена комуникация MyTesy 

30 дни 

Вид и версия на операционната система на мобилното Ви 
устройство, версия на MyTesy 

30 дни 

Служебен лог по време на присъединяването на коя стъпка 
е човек и какви съобщения за грешка евентуално са се 
появили 

30 дни 

 

Политиката е последно актуализирана на 18.01.2022 г. и е в сила от деня на нейната актуализация. 

 

 


