Декларация за защита на поверителността на данните
Въведение
Ние в Данон знаем, че за вас е важно по какъв начин се използват вашите лични данни и
оценяваме важността на защитата на поверителността на данните ви.
Настоящата Декларация за защита на поверителността на данните разяснява начина, по
който компанията „ДАНОН СЕРДИКА” АД, вписана в Търговския регистър към Агенция по
вписванията с ЕИК 831617210, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул.
„Охридско езеро“ No 3 („Данон“), в качеството си на администратор на лични данни, събира
и управлява вашите лични данни за целите на промоцията. Декларацията съдържа
информация относно това какви данни събираме, как ги използваме, защо са ни необходими
и как могат да са от полза за вас.
Свържете се с нас тук http://www.danone.bg/contacts/ ако имате някакви въпроси и
коментари, или ако имате искане във връзка с някое от правата ви като субект на данни.
Тази Декларация за защита на поверителността на данните е актуализирана за последен
път на 09 януари 2020 г.
Какви лични данни събираме?
Вашите лични данни, които събираме са следните: лични данни за контакт: вашето име и
фамилия, адрес, имейл и телефонен номер;
Защо събираме и използваме вашите лични данни?
Вашите лични данни се събират и използват само за следните цели:
1) За участие в Промоцията;
2) За да обработваме и отговаряме на ваши запитвания или за да се
свързваме с вас, за да отговорим на ваши въпроси и/или искания, свързани с Промоцията.
Обработването на данните ви е необходимо с оглед на договорното взаимоотношение, в
което встъпвате с Данон при включването си в Промоцията.
Предоставянето на имена, имейл и телефонен номер за връзка е необходимо условие за
участие в Промоцията. Предоставянето на адрес е необходимо условие за предоставяне на
спечелените награди.
Предоставянето на всички данни е доброволно договорно изискване, като в случай че не ги
предоставите, Данон не би могло да изпълни конкретното си задължение към вас, за което
са необходими данните.
Срок за съхранение
Личните данни на участниците в Промоцията се обработват за период, не по-дълъг от
необходимия за целите на Промоцията. Данните за участниците, които не са спечелили, ще
бъдат заличени до два месеца след приключване на Промоцията и разпределяне на всички
награди (или изчерпване на възможността за разпределяне на наградите съобразно
правилата на Промоцията). Данните за спечелилите участници ще бъдат съхранявани
съгласно приложимите минимални срокове за съхранение, предвидени в Закона за
счетоводството (10 години за документите за данъчен контрол, съответно 3 години за всички
останали носители на счетоводна информация).
Вашите права
Когато обработваме вашите лични данни, вие имате определени права, които можете да
упражнявате във всеки един момент (право на информация и достъп, корекция,
преносимост, изтриване, ограничаване и възражение). За повече информация относно
вашите права и начините за упражняването им, моля прочетете нашата Глобална
Декларация за поверителност на данните тук. https://www.danone.bg/privacy-policy
Право на депозиране на жалба пред надзорен орган
Освен горепосочените права вие имате правото да депозирате жалба пред Комисия за
защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2.

Как защитаваме вашите лични данни
Ние разбираме, че сигурността на личните ви данни е важна. Ние полагаме максимални
усилия от наша страна за защита на вашите лични данни от злоупотреба, намеса, загуба,
неоторизиран достъп, модификация или разкриване. Ние сме изпълнили редица мерки за
сигурност, за да подпомогнем защитата на вашите лични данни. Например, ние прилагаме
контроли за достъп, използваме защитни стени и защитени сървъри, като също така
криптираме личните данни.
Споделяне на вашите лични данни
Когато споделяме вашите лични данни с други организации, ние гарантираме, че подобно
споделяне е само с организации, които защитават и предпазват личните ви данни и се
придържат към приложимите закони за защита на поверителността на данните по същия
или сходен начин като нас.
Вашите лични данни няма да бъдат споделяни, продавани, отдавани под наем или
разкривани по начин, различен от описаното в тази Декларация за защита на
поверителността на данните. Все пак, ние можем да споделяме данните ви, когато това е
изискуемо по силата на закона и/или от държавни органи.
Вашите лични данни ще бъдат обработвани от следните трети страни за описаните цели:
Kaтегория трети страни:

Tип данни:

Цели

ДНК Глобъл Груп ЕООД

Лични данни за контакт

Управление и организация
на промоцията

Международно споделяне на данни
Личните ви данни няма да бъдат обработвани извън Европейската икономическа зона
(ЕИЗ). В случай че такава обработка се наложи по някаква причина, Данон ще ви
информира за промяната и ще гарантира, че подобно трансгранично обработване на данни
е предпазено с адекватни защитни средства.
Автоматизирано вземане на решения и профилиране
Данон не използва автоматизирано вземане на решения и профилиране за целите на
Играта. За повече информация относно това какво представлява автоматизирано вземане
на решения и профилиране, моля прочетете нашата Глобална Декларация за
поверителност на данните тук https://www.danone.bg/privacy-policy
Бисквитки и други технологии
При посещение на страницата на www.aktivia.bg се запаметява определена информация под
формата на „бисквитки“, както следва:
а) Информация относно браузъра и оперативната система на вашето устройство;
б) IP адрес на използваното от вас устройство;
в) Преглеждани от вас наши уеб страници;
г) Линкове, на които кликвате, докато си взаимодействате с нашите услуги.
Моля, вижте нашата Декларация за бисквитките за допълнителна информация.
Как да се свържете с нас

Ако имате някакви въпроси, коментари или оплаквания относно настоящата Декларация за
защита на поверителността на данните или обработването на вашите лични данни, моля
свържете се с нас и с отговорните лица за защитата на данните ви чрез нашата страница за
контакт http://www.danone.bg/contacts/

