ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата политика има за цел да Ви информира за извършваните от „Брандмаркетинг“ ООД
дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и
гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги
упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. и другите
приложимите актове на Европейския съюз и на Република България, относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на
такива данни.

1. Данни за администратора и за контакт с него.
Администраторът на данни е „Брандмаркетинг“ ООД. Ако имате въпроси свързани с обработването
на данните Ви, можете да изпращате по пощата искания до „Брандмаркетинг“ ООД като
администратор на данни:
"Брандмаркетинг" ООД
ул. Станислав Доспевски 101
гр. София
Въпроси и искания можете да отправяте и на e-mail: marettipromo@bmarketing.bg
2.

Лични данни, които обработваме.

Личните данни, които събираме и обработваме, включват:
-

За регистрация и участие в промоцията: телефон за контакт.
За участници, спечелили награда и с оглед нейното получаване - трите имена и адрес за
доставка на наградата.

Ние обработваме лични данни, които получаваме от участниците единствено и само за целите на
организирането на кампания „СПЕЧЕЛИ С МАRЕТTI – КОМБИНИРАНА СОЛНИЦА, ПРЕСТИЛКА ИЛИ
КОМПЛЕКТ ЗА СИРЕНА“ (наричана по-долу „Кампания“) и участието им в нея. Личните данни няма
да бъдат събирани и обработвани за целите на бъдещи маркетингови или промоционални цели на
марката, включително директен маркетинг.
Непредоставянето на данните може да доведе до невъзможност за допускане до участие или
връчване на наградите поради обективни причини.
3.1.

За какви цели ще бъдат обработвани Вашите данни

Вашите лични данни са ни необходими за организиране и провеждане на Кампанията при спазване
на Общите условия на Промоцията, с които трябва да сте се запознали и съгласили преди
регистрацията Ви за участие. В тази връзка ние обработваме предоставените от Вас данни

единствено и само за участие, изтегляне на печелившите, контакт с Вас и предоставянето на
наградата чрез куриер.
Предоставянето на личните Ви данни е задължително условие за участието Ви в Кампанията. Ако не
предоставите личните си данни, няма да можете да участвате в Промоцията, съответно да получите
награда. Подробности за условията за участие са посочени в Общите условия на Кампанията.
Регистрацията за Промоцията става през сайта www.marettipromobg.com. Посещавайки уебсайтa,
ние събираме информация от Вас като потребител на уебсайта чрез използването на бисквитки, за
да направим нашия уебсайт по-лесен за ползване, ефективен и сигурен. Това включва Вашия IP
адрес (анонимизиран), тип на браузъра, езикови настройки, операционна система, тип устройство,
име на домейн, хост на домейн, дата и час. Повече информация за използването на бисквитки на
нашия уебсайт и техните цели, както и възможностите Ви за контрол или блокиране на бисквитките,
можете да намерите в нашата Политика за "бисквитките".
3.2. На какво основание обработваме Вашите лични данни?
Можем да обработваме Вашите лични данни алтернативно въз основа на някое от по-долу
изброените основания, а именно:
●

Вашето недвусмислено съгласие да обработваме личните Ви данни, изразено чрез
конкретни действия по приемане и доброволно попълване на регистрационната форма за
участие в играта продуктовата кампания;

●

Легитимният ни интерес да установяваме и упражняваме нашите права във връзка с
потенциален или възникнал спор с Вас

●

Изпълнение на законово задължение – във връзка с данъчно или друго законодателство.

4. Разкриване на лични данни
Във връзка с провеждането на Кампанията някои от посочените по-горе лични данни на Участниците
ще бъдат разкрити единствено за целите на провеждането на Кампанията и на следните категории
получатели:
•

нотариус, който ще присъства по време на тегленето на Печелившите;

•
куриерска компания в качеството си на обработващ на данните, за целите на доставка на
наградите;
●
Държавни или общински органи или други организации с публични функции, които могат да
получат информация въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава
информация, както и други държавни органи в предвидените от закона случаи, във връзка с
изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства.
Когато избираме доставчици на услуги, ние обръщаме съществено внимание на сигурността на
данните, която последните предлагат. Тези доставчици или “подизпълнители” винаги действат под
нашия контрол и не използват личните Ви данни за други цели, различни от определените и
допустимите.

Лични данни няма да бъдат разкривани на други лица без предварително уведомяване и
подходящо правно основание.

5. Срок за съхранение на данните.
Обработваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е разумно необходимо, за да постигнем
целите, посочени в точка 3, а освен това в съответствие със законовите задължения за съхранение и
документиране, които произтичат, наред с друго, от българското законодателство, или за
установяване, предявяване и защита по правни искове. Личните данни на всички участници ще
бъдат съхранявани за срок до 5 (пет) години след датата на приключване на Кампанията. След
изтичането на сроковете за съхранение, личните данни ще бъдат унищожени при условие, че
съхранението на данните не е необходимо за изпълнение на правно задължение или за
установяване, предявяване или защита по правни искове.
6. Как защитаваме Вашите лични данни?
Сигурността на Вашите данни е важна за нас. Когато ни предоставите данни, ние ще предприемем
всички необходими стъпки и ще полагаме максимални усилия, за да гарантираме, че те се
обработват по сигурен начин в нашите системи.
"Брандмаркетинг" ООД поддържа подходящи административни, технически и организационни
мерки, предназначени да спомогнат за опазването на сигурността и неприкосновеността на личните
данни на уебсайт потребителите и да ги защитят от случайно или незаконно унищожаване, случайна
загуба, неразрешено коригиране, разкриване или достъп, злоупотреба и всяка друга незаконна
форма на обработка.

7. Вашите права Съгласно приложимото в момента законодателство, При събиране и обработване
на Вашите лични данни, Вие имате следните права:
• право на достъп и получаване на информация за данните, които обработваме за Вас;
• право на коригиране или допълване, в случай че данните са неточни или непълни;
• право на ограничаване на обработката на Вашите лични данни;
• право на преносимост на данните, ако са налице условията за това;
• право на възражение, ако са налице условията от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.;
• право на заличаване на данни;
• Право на жалба;
● да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на
съгласие. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработените лични данни до този момент.

8. Как да се свържете с нас?
За да упражните горепосочените права, моля, свържете се с нас чрез данните за контакт, посочени
по-горе в точка 1. Ако смятате, че обработването на Вашите данни е в нарушение на приложимите
закони за защита на личните данни или ако Вашите права за неприкосновеност на личния живот са
нарушени по друг начин, моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт, посочени в
точка 1 по-горе, за да ни уведомите за своите опасения, така че да можем да предприемем
необходимите действия.

