ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Дружеството "Ауто Кели България" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
София 1202, р-н Сердика, ул. „Малашевска” No 8, регистрирано в Търговския регистър
към Агенция по вписванията на Република България с ЕИК 202454733 (“AK”), защитава
всички обработвани данни, считайки ги за строго конфиденциални и ги третира в
съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни.
Сигурността на вашите лични данни е приоритет за АК.
АК е администратор на вашите лични данни по смисъла на Общия регламент за
защита на лични данни (Регламент (EС) 2016/679), т.е. АК събира, съхранява и използва
(и обработва по друг начин) вашите лични данни за целите на извършването на своите
бизнес дейности (конкретните цели, за които се извършва обработка на личните данни
са представени по-долу).
Настоящата Политика за защита на личните данни се отнася за (i) обработката на
лични данни, извършвана от АК по време на използването от ваша страна на
настоящия сайт на АК (“Уебсайтът”), (ii) обработката на лични данни, извършвана от
АК по време на изпълнението на договори с клиенти и бизнес партньори, (iii)
обработката на лични данни за целите на изпълнението на произтичащите по закон
задължения на АК и (iv) обработката на лични данни, която е необходима за целите на
защитата на легитимните интереси на АК.
В Политиката за защита на личните данни са описани целите на обработката на
личните данни и начините на обработката им, предоставена е информация за
отделните категории лични данни, които се обработват, потенциалните им получатели,
срокът на съхранение на личните данни и вашите права във връзка със защитата на
личните данни.
ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
АК може да обработва лични данни за следните цели:
•

Изпълнение на договор (по-конкретно, изпълнение на договори за сътрудничество
с бизнес партньори, договори за продажба с клиенти и т.н.);

•

Изпълнение на законови задължения (по-конкретно, задължения, произтичащи от
счетоводни и данъчни закони, например прехвърляне на лични данни към
финансови органи или в случаите, когато това е приложимо, към други публични
власти в съответствие с приложимото законодателство);

•

Изпращане на търговски съобщения и офериране на продукти и услуги (АК
може да изпраща търговски съобщения и да предлага продукти и услуги
посредством електронната поща, чрез SMS-и или телефонни обаждания, както и
да използва услуги за доставки по пощата);

•

Защита на легитимните интереси на администратора (защита на правата и
легитимните интереси на АК, например за преценка на платежоспособността на
клиентите);

•

Обработка на искания, изпратени чрез електронни формуляри (по-специално,
ако вие проявявате интерес към започване на работа в АК или при въвеждане и
последващо администриране на лични данни в профилите на потребителите на
Уебсайта).
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ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ
АК обработва следните лични данни в съответствие с посочените цели на
обработката:
Засегнати
физически лица

Цели на обработката:

Име и фамилия

Изпълнение на договор, изпълнение на законови
задължения, изпращане на търговски съобщения и
офериране на продукти и услуги, защита на легитимните
интереси на администратора, администриране на
искания, изпращани чрез електронни формуляри

Адрес за контакти

Изпълнение на договор, изпълнение на законови
задължения, изпращане на търговски съобщения и
офериране на продукти и услуги, защита на легитимните
интереси на администратора, администриране на
искания, изпращани чрез електронни формуляри

Електронна поща

Изпълнение на договор, изпълнение на законови
задължения, изпращане на търговски съобщения и
офериране на продукти и услуги, защита на легитимните
интереси на администратора, администриране на
искания, изпращани чрез електронни формуляри

Телефонен номер

Изпълнение на договор, изпълнение на законови
задължения, изпращане на търговски съобщения и
офериране на продукти и услуги, защита на легитимните
интереси на администратора, администриране на
искания, изпращани чрез електронни формуляри

Номер на сметката

Изпълнение на договор, изпълнение
задължения, защита на легитимните
администратора

ЕИК/ЕГН/данъчен
номер

Изпълнение на договор, изпълнение на законови
задължения, защита на легитимните интереси на
администратора, администриране на искания, изпращани
чрез електронни формуляри

Идентификационен
номер и друга
информация за
МПС

Изпълнение на договор, изпълнение на законови
задължения, за администриране на искания, изпращани
чрез електронни формуляри

на законови
интереси на

Личните данни се обработват от АК както ръчно, така и автоматизирано.
Автоматизираната обработка на лични данни се използва само за целите на
изпълнението на договорни отношения.
АК има право да събира, съхранява и използва определена информация
автоматизирано, като например статистически данни за посещенията ви на
Уебсайта.
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ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА БАЗАТА НА СЪГЛАСИЕ
В случай че предоставите на АК съгласието си за обработката на вашите лични данни за
целите на изпращането на персонализирани търговски съобщения (като в този случай
може да се прилага и профилиране), вие приемате, че съгласието е дадено
доброволно и може да бъде оттеглено по всяко време, писмено или чрез предвидения
за тази цел линк в имейла. Съгласието се счита за предоставено до момента на
оттеглянето му. Неуспешното предоставяне/непредоставянето на съгласие за
изпращането на персонализирани търговски съобщения няма да засегне изпълнението
на договора.
ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ
В рамките на АК вашите лични данни са достъпни само за оторизирани служители или
за обработващи лични данни лица, ангажирани от АК по силата на договор или за други
администратори. При всички случаи достъпът е само до степента, необходима за
изпълнението на конкретните цели на обработката на данни и на базата на съответните
законови права за обработката на лични данни.
Списъкът на АК на получателите на лични данни се предоставя при поискване, изпратено
на адрес: gdpr@autokelly.bg.
В определените съгласно закона случаи, дружеството АК има право, а в дадени случаи
– и задължение, да прехвърля някои лични данни в съответствие с приложимите закони,
например за изпълнение на закон или разпореждания на други обществени органи.
ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ
Личните данни на трети страни, което означава личните данни на служители и клиенти на
бизнес партньори на АК и на други физически лица, работещи в сътрудничество с АК,
или евентуална друга информация, която АК получава от своите партньори във връзка със
сключването или изпълнението на договори, ще се обработват в съответствие с
приложимите закони за защитата на данни. Тези лични данни ще се използват от АК за
изпълнението на договорите с бизнес партньорите. Всеки бизнес партньор с настоящото
приема, че АК ще обработва лични данни на трети страни през периода на
осъществяване на договорните взаимоотношения и за срока, специално предвиден в
законовите разпоредби, ако има такива. Личните данни ще бъдат съхранявани за подълъг период от време в отделни случаи при възникване на обоснована необходимост.
Бизнес партньорът се задължава да информира надлежно своите служители, клиенти и
други физически лица, участващи от страна на партньора при осъществяване на
сътрудничеството му с АК, относно обработката на личните данни, както и да получи
съгласие от посочените страни, в случай че такова е необходимо.
ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Ние обработваме и съхраняваме вашите лични данни в продължение на такъв период,
който е необходим за гарантирането на всички права и задължения, произтичащи от
приложимото договорно взаимоотношение и за периода, за който дружеството АК е
задължено, в качеството си на администратор на лични данни, да съхранява личните
данни в съответствие с общите задължителни законови разпоредби или съгласно
предоставеното от вас съгласие относно обработката на личните данни. В останалите
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случаи времето за обработка се определя от целите на обработката, която трябва да
е разумно обоснована и да съответства на законодателството за защита на личните
данни.
В зависимост от целта на обработката, ние обработваме личните данни в
продължение на следните периоди от време:

Цели на обработката

Период на съхранение

Изпълнение на договор

За срока на договорното взаимоотношение и за
период от 10 години след прекратяването му.

Изпълнение на законови
задължения

За периода,
разпоредба.

Изпращане на търговски
съобщения и
офериране на продукти
и услуги

За периода, за който е предоставено съгласие за
обработка на лични данни или до оттеглянето на
съгласието за обработката, ако е приложимо
съгласно действащото законодателство*.

Защита на легитимните
интереси на
администратора

За максимален период от 3 години от датата на
обработката на данни, с изключение на случаите, за
които е предвидено друго от съответното законодателство
или ако не е необходимо да се съхраняват данните за подълъг период в конкретния случай.

Администриране на
искания, изпратени чрез
електронни формуляри

За периода, който е необходим за обработка на
искането или за периода на съществуването на
съответния акаунт на потребителя.

•

предвиден

в

съответната

законова

В съответствие с изискванията на Закона за електронната търговия при предоставяне на услуги на
информационно общество.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ”
“Бисквитките” са малки по размер файлове във вашия браузър, които съхраняват и
получават идентификатори и друга информация за компютрите, телефоните и другите
устройства, с които осъществявате достъп до нашия Уебсайт, които ни помагат да
предоставяме, защитаваме и подобряваме нашите услуги.
Използването на “бисквитки” ни дава възможност да ви предлагаме услуги и продукти,
които съответстват най-добре на вашите нужди и интереси. “Бисквитките” ни дават
възможност да записваме информация за посещенията ви на нашия Уебсайт и по този
начин да правим вашето следващо посещение по-лесно и по-бързо.
По-конкретно “бисквитките”:
•

съдействат за ефективно навигиране в Уебсайта, за персонализацията,
запазването на предпочитанията, както и за повишаване на общото ниво на
удовлетвореност на потребителите от Уебсайта;

•

осигуряват възможност за определяне дали даден потребител е посещавал
Уебсайта и преди или е нов посетител;
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•

съдействат за визуализацията на реклами, съответстващи на интересите на
конкретния потребител в Уебсайта.

Когато вие посещавате нашия Уебсайт, АК използва “бисквитки” най-често за целите на
персонализиране на съдържанието, анонимни статистики за трафика, подбор на
подходящи реклами и осигуряване на безопасно влизане в акаунта.
На нашия Уебсайт ние използваме два типа “бисквитки”:
•

Релативни “бисквитки” (сесийни бисквитки): Тези “бисквитки” са временни. Те се
запазват във вашия браузър само до момента, в който го затворите. Тези
“бисквитки” са съществени за изправното функциониране на Уебсайтовете или
свързаните с тях приложения.

•

Постоянни “бисквитки” (устойчиви “бисквитки”): Ние можем да използваме тези
“бисквитки” за да направим навигацията в Уебсайта ни по-лесна и по-удобна за
вас (например по-бърза и по-опростена). Тези “бисквитки” се записват при
“бисквитките” на вашия браузър за по-дълъг период от време. Продължителността
на този период зависи от избраните настройки на браузъра. Постоянните
“бисквитки” ви дават възможност да изпращате информация към интернет
сървъра всеки път, когато посещавате Уебсайта.

Вие можете да откажете “бисквитките”, задавайки съответните настройки на вашия
браузър или да зададете използването им от определени потребители. Но ако вие не
разрешите използването на “бисквитки”, някои функционалности е възможно да не
работят така, както е предвидено.
Чрез настройките за поверителност на вашия компютър в съответното меню на браузъра
вие можете да откажете или да забраните функционирането на “бисквитките”.
Настройките, свързани с “бисквитките” в най-често използваните браузъри, можете да
намерите на следните уебсайтове:
•

Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

•

Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

•

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security

ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
В качеството си на субект на лични данни - физическо лице, вие имате посочените подолу права, произтичащи по закон, които можете да упражнявате по всяко време. Това
са правата (i) да осъществявате достъп до личните си данни, (ii) да коригирате неточни
или грешни лични данни, (iii) вашите лични да бъдат изтрити, в случай че вече не са
необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по някакъв начин,
(iv) за ограничаване на обработката на вашите лични данни, (v) за преносимост на
данните, и (vi) за подаване на възражение срещу обработката на вашите лични данни,
освен когато съществуват сериозни легитимни основания за обработката, които
надделяват над интересите или правата и свободите на засегнатото лице, поконкретно, ако има основания за принудително изпълнение на правни искове.
Същевременно вие имате възможност да осъществите директен контакт с Комисията
за защита на личните данни на Република България (www.cpdp.bg) и да подавате
всякакви въпроси, сигнали и жалби.
•

Право за достъп до лични данни: В случай че искате да разберете дали АК
обработва ваши лични данни, вие имате правото да получите информация
относно това дали вашите лични данни се обработват и ако това е така, вие
имате право да получите достъп до вашите лични данни. В случай на
многократно повтарящи се искания АК има право да начислява разумно
обоснована такса за предоставянето на копия от личните данни. Ние ще ви
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информираме за тази процедура (която
упражняването на правата, посочени по-долу).

е

приложима

също

и

за

•

Право за коригиране на неточна или невярна информация: Ако считате, че АК
обработва ваши лични данни, които са неточни или неверни, вие имате право
да поискате корекция. АК ще направи корекцията без излишно забавяне, като
се вземат предвид техническите възможности.

•

Право на заличаване: В случай че поискате заличаване, АК ще изтрие вашите
лични данни ако: (i) те вече не са необходими за целите, за които са били
събрани или обработвани по друг начин, (ii) обработката им е незаконна, (iii)
вие сте възразили срещу обработката и няма легитимни основания за
обработката, или (iv) AK упражнява законово задължение.

•

Право за ограничаване на обработката на личните данни В случай че не
искате заличаване, а само временно ограничаване на обработката на
личните данни, вие имате право да поискате от АК да наложи ограничения
върху обработката на вашите лични данни.

•

Преносимост на данни: Ако искате АК да прехвърли ваши лични данни на трета
страна, вие можете да се възползвате от правото си за преносимост на данни.
В случай че упражняването на това право може да засегне неблагоприятно
правата и свободите на трети страни, АК няма да е в състояние да изпълни
вашето искане.

•

Право на възражение: Вие имате право да подадете възражение срещу
обработката на личните данни, които се обработват с цел изпълнение на
задача с обществена полза или в изпълнение на искане от страна на публични
власти, или за целите на защитата на легитимните интереси на АК. В случай че
АК не успее да докаже, че съществува сериозно легитимно основание за
обработката, което надделява над вашите интереси или права и свободи, АК
ще прекрати обработката на базата на вашето възражение без излишно
забавяне.

Във връзка с упражняването на вашите права, може да се свържете с нас по пощата
с писмо, изпратено до регистрирания адрес на седалището на АК или чрез
изпращане на имейл на адрес: gdpr@autokelly.bg. АК си запазва правото да
верифицира самоличността на подателя на иска във връзка с посочените права.
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