ДЕКЛАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
С настоящата декларация бихме искали да Ви предоставим информация за начина, по който
събираме и обработваме личните Ви данни във връзка с поръчки чрез електронния магазин,
намиращ се на домейн www.vrabcheta.bg („Електронен магазин“).
1. Администратор на данните
Администратор на данни (наричан по-нататък още „ние“ или “нас”), който отговоря за опазването
на Вашите лични данни, е „БДЗП“ ЕООД, ЕИК 200665710. С нас може да се свържете на адрес: гр.
София, ж.к. ЯВОРОВ, бл. 71, вх. 4, ет. 1, ап. 1, email: bspb.ltd@bspb.org, телефон: 02/ 979 95 00
2. Какви данни събираме за Вас, с каква цел и на какво основание ги обработваме
Моля обърнете внимание, че с предоставянето на Вашите лични данни Вие потвърждавате, че
имате навършени 13 години. В случай, че това не е така, следва незабавно да се свържете с нас, за
да предприемем действия по заличаването им.
Лични данни са всяка информация, която може да идентифицира дадено лице. Анонимните
данни не се включват в тази категория. Ние обработваме следните категории лични данни:
-

Данни за идентификация - включват данни, свързани с покупката на стоки и/или услуги, като
например Вашето име, адрес за доставка и фактуриране, адрес на електронна поща и други
данни за връзка (като телефонен номер), статистика за Вашите покупки и други. Ние
обработваме тези данни, за да доставим закупените от Вас стоки и да водим отчет за такива
сделки. Законосъобразното основание за обработване е изпълнението на договор между Вас
и нас и/или предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на такъв договор.

-

Комуникационни данни - включват всяко съобщение, което ни изпращате, независимо дали е
чрез електронна поща, съобщение или публикация в социални мрежи или друг вид изпратено
съобщение. Ние обработваме тези данни с цел комуникация с Вас, за водене на документация
и за установяване, изпълнение или защита при правни спорове. Законосъобразното основание
за обработване са нашите легитимни интереси, които в този случай са отговаряне на
изпратените до нас съобщения, водене на документация и за водене или защита при правни
спорове.

Моля обърнете внимание, че когато от нас се изисква да събираме лични данни по закон или
съгласно условията на договора между нас и Вие не ни предоставите тези данни при поискване,
няма да можем да изпълним договора и да Ви доставим съответните стоки. Ако не ни
предоставите поисканите данни, може да се наложи да отменим Вашата поръчка, за което ще Ви
уведомим своевременно.
Ние ще използваме личните Ви данни само за целта, за която са събрани. Не извършваме
автоматизирано вземане на решения или автоматизирано профилиране. В случай че се наложи да
използваме данните Ви за нова различна цел, ние ще Ви уведомим своевременно, като изложим
празните основания за действията си.
3. Споделяне на личните Ви данни
Възможно е да споделим личните Ви данни със следните лица:
-

дружества, предоставящи куриерски услуги – във връзка с доставката на стоки;

-

доставчици на услуги, които предоставят ИТ и други услуги във връзка с поддръжката на сайта,
на който се намира Електронния магазин;

-

професионални консултанти, включително счетоводители, одитори и адвокати, които
подпомагат нашата дейност.

Ние изискваме от всички трети лица, на които предоставяме Вашите лични данни, да ги пазят и
обработват съгласно законовите изисквания. Тези трети лица могат да обработват личните Ви
данни само за конкретно определени цели и в съответствие с нашите указания.
При определени обстоятелства, сме задължени да споделим Вашите лични данни с трети лица държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са
оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените
процедури, като винаги действаме съобразно приложимото законодателство за защита на
личните данни. Такива трети лица са например административни органи (НАП или НОИ) или
органи на реда (полиция, прокуратура и др.). Тези лица ще действат самостоятелно като
администратори на Вашите лични данни и ще отговарят за спазването на приложимите законови
изисквания за защита на личните данни.
4. Сигурност на данните
Въвели сме мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване, промяна,
разкриване или достъп до личните Ви данни без разрешение. Предоставяме достъп до личните Ви
данни единствено на тези наши служители и външни партньори, които имат нужда да ползват
такива данни с оглед изпълняваната от тях функция. Те са инструктирани да обработват личните
Ви данни според нашите указания и да спазват правилата за поверителност.
Въвели сме процедури за реакция при съмнение за нарушаване сигурността на данните и ще Ви
уведомим, както и съответните надзорни органи, относно подобен тип нарушения, ако и когато е
необходимо.
5. Съхранение на данните
Ще пазим личните Ви данни толкова време, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за
които сме ги събрали, или с оглед удовлетворяването на специални счетоводни, данъчни или
други законови изисквания.
Моля обърнете внимание, че действащите данъчните закони изискват от нас да съхраняваме
основна информация за нашите клиенти (като данни за контакт, самоличност, финансови данни и
данни за транзакции) в продължение на до десет години, след като престанете да бъдете наши
клиенти.
6. Вашите права
Съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да поискате
достъп, коригиране, изтриване или ограничаване обработването на личните Ви данни, да
поискате преносимост на данните, както и да дадете указания във връзка с Вашите лични данни
след Вашата смърт. Също така, имате право да възразите срещу обработването на личните Ви
данни в определени случаи. Ако обработваме Вашите лични данни въз основа на Ваше съгласие,
можете да го оттеглите за в бъдеще по всяко време. За въпроси и запитвания, моля, свържете се с
нас.
Такса за достъп до личните Ви данни (или за упражняване на някое от другите права) не се
заплаща. Въпреки това, законът ни позволява да поискаме разумна такса, ако молбата Ви
очевидно е неоснователна, повтаряща се или прекалена, или не е съвместима с историята на
поръчките Ви.

Може да се наложи да поискаме от Вас конкретна информация, за да потвърдим самоличността
Ви и да гарантираме Вашето право на достъп до личните Ви данни (или да упражните някое от
другите горепосочени права). Тази мярка за сигурност гарантира, че личните Ви данни не се
разкриват на лица, които нямат право да ги получават. Също така може да се свържем с Вас, за да
поискаме допълнителна информация по отношение на Вашата молба, с цел да ускорим нашия
отговор.
Срокът за отговор на всички легитимни искания е един месец. В случай че искането Ви е особено
сложно или сте отправили няколко искания и не можем да Ви отговорим в рамките на месец, ще
Ви уведомим.
Ако не сте доволни от начина на събиране и използване на Вашите данни, имате право да
подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с адрес в гр. София 1592, бул. „Проф.
Цветан Лазаров” № 2 или на www.cpdp.bg. Ще Ви бъдем благодарни, ако при възражение или
оплакване, първо се свържете с нас, за да намерим начин за разрешаване на проблема.
7. Допълнителни въпроси
Ако желаете допълнителна информация във връзка с правата Ви по отношение на защита на
личните данни, моля свържете се с нас на телефон 02/ 979 95 00 или по имейл bspb.ltd@bspb.org .
Ако имате каквито и да е опасения относно защитата на Вашите лични данни, моля свържете се с
нас с подробно описание на проблема и ние ще се опитаме да разрешим въпроса.
8. Връзки със сайтове и приложения на трети лица
Сайтът www.vrabcheta.bg може да включва връзки към други сайтове, плъгини и приложения на
трети лица. Кликването върху тези връзки или активирането им може да позволи на трети лица да
събират данни за Вас. Ние не контролираме тези уеб сайтове и приложения и съответно не носим
отговорност за техните задължения за поверителност. Когато напускате нашия сайт, Ви
препоръчваме да се запознаете с декларациите за поверителност на всеки друг сайт, който
посещавате.
9. Бисквитки
Можете да настроите браузъра си да откаже всички или някои бисквитки или да Ви
предупреждава, когато уеб сайтовете задават или имат достъп до бисквитки. Ако деактивирате
или откажете бисквитките, моля, имайте предвид, че някои части от нашия сайт и Електронния
магазин, намиращ се на него, може да станат недостъпни или да не функционират правилно.

