Уведомление за поверителност и съгласие за директен маркетинг

I. Обща информация
Как използваме Вашите лични данни
Настоящето уведомление за поверителност обяснява как събираме, използваме,
споделяме и защитаваме Вашите лични данни. Ако настоящето уведомление бъде
изменено в бъдещ момент, ние ще публикуваме своевременно информация за това на
нашия уебсайт.

Вашите права по отношение на личните Ви данни
В съответствие с българското законодателство, Вие можете да упражните следните
права, свързани с обработваните от „ФИКОСОТА“ ООД лични данни:










да достъпите Вашите лични данни, които „ФИКОСОТА“ ООД обработва, и да
получите копие от тях;
личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са
непълни;
да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да
бъде ограничена;
в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването
на Вашите лични данни;
да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да
бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим
формат;
когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите
даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси
да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните
правата си, може да намерите в Политиката за упражняване правата на субектите на
личните данни на „ФИКОСОТА“ ООД на нашия уебсайт.

Как можете да се свържете с нас?
Можете да се свържете с нас на следния адрес:
За „ФИКОСОТА“ ООД: България, гр. Шумен, бул. "Мадара" № 48, ел. поща:
privacy@ficosota.com
Можете да се свържете и с нашето длъжностното лице по защита на личните данни,
чрез следните координати: dpo@ficosota.com

II. Обработване на Вашите лични данни
Директен маркетинг
Какви са личните данни, които събираме


Име и фамилия





Телефонен номер
Електронен адрес
Адрес за кореспонденция

Защо събираме Вашите лични данни


За да Ви информираме за предлаганите от нас услуги и продукти (освен ако
изберете да не получавате нашите рекламни материали).

На какво правно основание събираме Вашите лични данни


Вашето съгласие да получавате рекламни материали от нас.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни


Личните Ви данни ще бъдат съхранявани до момента, в който оттеглите своето
съгласие за получаване на маркетинг материали от нас.

С кого споделяме Вашите лични данни

Възможно е да споделим Ваши лични данни с:
 Маркетинг агенции и други партньори, с които „ФИКОСОТА“ ООД има сключен
договор.

Съгласие за директен маркетинг
За да осигурим възможно най-доброто обслужване и за да можете да получавате
информация за нашите най-нови промоции, продукти и кампании бихме искали да
получим Вашето съгласие за използването на личните Ви данни за целите на
директния маркетинг. По този начин ще получавате наши брошури и други рекламни
материали, както и оферти, свързани с предлаганите от „ФИКОСОТА“ ООД продукти.
Повече информация относно обработването на Вашите лични данни можете да
получите тук. За да се запознаете с Вашите права и да научите как да се свържете с
нас натиснете тук.
Уверяваме Ви, че ще обработваме Вашите лични данни (имена и информация за
контакт, включително адрес за кореспонденция, електронен адрес, телефонен номер
и номер на факс) при най-високи стандарти и с най-голяма грижа.
☐ Бих искал/а да получавам информация за нови промоции, продукти, услуги и
кампании
☐ Не желая да получавам информация за нови промоции, продукти, услуги и
кампании
Ако желаете да получавате съобщения от нас,
предпочитаните от Вас канали за комуникация по-долу.
☐ обикновена поща
☐ факс
☐ sms съобщения

☐ телефон
☐ всички изброени

моля

☐ електронна поща

да

заявите

Ако в бъдеще не желаете да получавате съобщения от нас във връзка с промоции,
продукти и кампании на „ФИКОСОТА“ ООД, можете да оттеглите съгласието
незабавно и без заплащането на каквито и да е такси.

