УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Като попълвате Lead Ad Формуляра (по-нататък за краткост наричан „Формуляра/ът“), Вие („субектът на
данни“) доброволно предоставяте определени Ваши лични данни, които ще бъдат обработвани от
„СОФТЛАЙН“ ЕООД в качеството му на администратор на лични данни (по-нататък наричан
„Администраторът“ или „Ние“). Настоящето Уведомление за поверителност („Уведомлението“) цели да
Ви предостави необходимата информация относно обработването на лични данни, което
Администраторът ще предприеме във връзка с личните данни, които предоставите при попълването на
Формуляра.
Предназначението на Уведомлението е да Ви предостави информация относно Вашите права и свободи,
както и да гарантира, че всяко обработване на Вашите лични данни се осъществява от Администратора
при пълно и строго спазване на изискванията на приложимото законодателство, което включва:
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Общ регламент относно защитата на
данните“/„ОРЗД“), Закона за защита на личните данни на Република България и всички други
нормативни актове, приложими към обработването на лични данни, осъществявано от Администратора.
Приемаме, че като попълните и изпратите формуляра, Вие, субектът на данни, сте се запознал с него и
сте се съгласил Вашите лични данни да бъдат обработвани от Администратора за целите, описани подолу в Уведомлението.
II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Lead Ads е маркетинг услуга на поддържаната от Facebook социална мрежа и като такава се
администрира от Facebook Ireland Ltd. и свързаните му дружества (по-нататък „Facebook“). Данните за
контакт на Facebook Ireland Ltd., както и повече информация относно Политиката за данните на Facebook
може да откриете на следния адрес: https://www.facebook.com/policy.php .
Допълнително, съвместно с Facebook, чрез управлението на визуализиращата се реклама, както и
създаването и последващото обработвaне на Формуляра, „СОФТЛАЙН“ ЕООД също действа като
администратор на Вашите лични данни по смисъла на приложимото законодателство. Данните за
контакт на „СОФТЛАЙН“ ЕООД са следните:
ЕИК: 204971213;
Адрес на управление: град София, п. к. 1124, район „Средец“, ул. „Николай В. Гогол“ № 6;
Имейл адрес: info@softline.bg
Настоящето Уведомление се прилага само по отношение на обработването на лични данни,
осъществявано от „СОФТЛАЙН“ ЕООД.
III. КАКВИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ МОЖЕМ ДА ОБРАБОТВАМЕ?
Администраторът ще обработва личните данни, които Вие доброволно предоставите във Формуляра, и
по-конкретно Вашите данни за контакт (като Вашите имена, телефонен номер, имейл адрес, заемана
длъжност, наименование на работодателя).
IV. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ МОЖЕМ ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Личните данни, които предоставяте, се обработват, за да се свържем с Вас с маркетингови и рекламни
цели и непосредствено да Ви информираме относно предлаганите от Администратора услуги, продукти,
програми или стоки.

V. НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Вашите лични данни се обработват от Администратора на основание доброволно предоставеното от Вас
съгласие за обработването им за целите на директния маркетинг.
Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си, като се свържете с Администратора на
посочените по-горе данни за контакт или, ако Администраторът е осъществил с Вас електронна
комуникация по имейл, като последвате предоставения за целта линк в текста на полученото
електронното съобщение.
Оттеглянето на съгласието Ви няма да засегне законосъобразността на обработването на Вашите данни,
осъществено от Администратора на основание даденото от Вас съгласие преди неговото оттегляне.
VI. С КОГО МОЖЕМ ДА СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Администраторът гарантира поверителността на обработваните Ваши лични данни и спазването на
всички законови изисквания относно тяхното споделяне и разкриване. Администраторът гарантира, че
личните данни няма да бъдат разкривани на неупълномощени трети лица.
Споделяне на лични данни може да бъде осъществявано само при наличието на основателна причина
за това, при спазване на всички разпоредби на приложимото законодателство по отношение на
споделянето на данни, и при условие че Администраторът предостави достатъчно гаранции, че
осигурява адекватно ниво на сигурност на данните. Администраторът може да разкрива личните данни
на:
•

•

компетентните органи, ако това се изисква по закон и е било поискано от съответния орган
(напр. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), както и други регулаторни органи,
оправомощени да изискват информация), при условие, че съответният орган е посочил
конкретната цел на искането и обхвата на исканите данни. В такива случаи Администраторът
разкрива личните данни само в такъв обем и до такава степен, каквито са абсолютно
необходими за постигане на целта на искането;
доставчици на услуги, които предоставят услуги или изпълняват задачи за Администратора.

Администраторът няма да прехвърля Вашите лични данни на лица, намиращи се в страни или територии
Европейския съюз (ЕС) и Европейската икономическа зона (ЕИЗ), освен ако по отношение на това
прехвърляне не е осигурено достатъчно високо ниво на защита на Вашите данни.
Извън описаните по-горе в т. II лица, понастоящем следните субекти могат да получат и обработват
предоставените във Формуляра данни:
Наименование

Местонахо
ждение

Адрес на управление

Предоставяни услуги
Управление на Facebook Lead Ads
кампании и обработване на
получените Lead Ads формуляри.
Предоставяне и поддръжка на
облачни
услуги,
споделено
простраство и ексчейндж хостинг
чрез
сървъри,
разположени
изключително в Австрия, Холандия,
Финландия и/или Ирландия.

SOFTLINE
SERVICES Kft.

Унгария

Унгария, H-1036 Будапеща,
улица „Галагоня“ № 5

Microsoft
Corporation

САЩ

Уан
Майкрософт
Уей,
Редмънд, Вашингтон, 980527329, САЩ

Освен това, Facebook Ireland Ltd. може да споделя лични данни както вътрешно в рамките на свързаните
с него дружества (напр. с Facebook Inc. в САЩ или с други свързани дружества, регистрирани в страни
извън ЕС/ЕИЗ), така и външно с други свои партньори, включително и в държави извън ЕС/ЕИЗ. За да
гарантира, че спазва изискванията на приложимото законодателство, Facebook използва стандартни
договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, и/или разчита на решенията на Европейската
комисия относно адекватно ниво на защита на личните данни при прехвърлянето на данни от ЕС към
трети страни.
По отношение на прехвърлянето на данни от ЕС към САЩ приложение намира „Щитът за личните данни
в отношенията между ЕС и САЩ“. Пълният текст на рамката за личните данни между ЕС и САЩ можете
да намерите на следния адрес: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Microsoft Corporation и Facebook Inc. са присъединени страни към „Щита за личните данни в
отношенията между ЕС и САЩ.
За повече информация относно
http://www.facebook.com/policy.php .

Политиката

за

данни

на

Facebook,

моля

посетете:

За повече информация относно Декларацията за поверителност на Microsoft, моля посетете:
https://privacy.microsoft.com/bg-bg/privacystatement.
VII. ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ МОЖЕМ ДА СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Ще съхраняваме Вашите лични данни, които сте предоставили във Формуляра, за период, не по-дълъг
от необходимия, за да се свържем с Вас с цел директен маркетинг на услугите на Администратора.
Ще изтрием Вашите лични данни веднага след като, при осъществяването на първи контакт с Вас, Вие
демонстрирате, че не проявявате интерес към предоставяните от Администратора продукти, услуги или
стоки, или изрично оттеглите съгласието си за тази обработка. Във всеки случай, освен ако не станете
наш клиент, ще изтрием личните Ви данни не по-късно от 60 дни след събирането им.
VIII. FACEBOOK LEAD ADS
Lead Ads е услуга на Facebook за онлайн маркетинг, която позволява, когато използвате профила си във
Facebook, на стената Ви да се визуализират реклами и ако се заинтересувате от тях, да предоставите на
рекламираната организация данните си за контакт. При предоставянето на услугите Lead Ads и на
свързаното с тях тарагетиране може да се обработват лични данни на потребители, за да се установи
към кои от тях рекламите следва да бъдат адресирани, съответно визуализирани чрез показването им
на стената на потребителя. За тази цел Facebook Lead Ads могат да използват „бисквитки“, за да
определят до кои потребители следва да бъдат адресирани рекламите.
Повече информация относно инструмента
https://www.facebook.com/business/ads/lead-ads.
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следния

адрес:

IX. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
През целия период, през който Администраторът притежава или обработва Вашите лични данни, Вие,
субектът на данни, имате следните права:
1. Право на информация
Вие имате право да бъдете уведомени за събирането и използването на Вашите лични данни,
регулирано от настоящето Уведомление за поверителност.
2. Право на достъп

По Ваше искане, Администраторът предоставя информация дали свързани с Вас лични данни се
обработват от него или от други лица, обработващи лични данни съгласно дадените инструкции, както
и относно: категориите обработвани данни, техния произход, целта, правното основание и срока на
обработването, данни за обработващия данните и дейностите му, свързани с обработването,
обстоятелствата и въздействието от всяко нарушение на личните данни, предприетите мерки за
отстраняването им, а при прехвърляне на данни - правното основание за него и получателя на данните.
Информацията се предоставя безплатно, при условие че исканията не са явно неоснователни или
прекомерни. В противен случай, може да бъде начислена разумна такса.
3. Право на коригиране
Вие имате правото да поискате актуализиране (коригиране) на непълни, неточни, неуместни или
остарели Ваши лични данни. Администраторът следва да уведоми за корекцията Вас и всички страни,
към които данните са били прехвърлени за обработване. Такова уведомяване може да не се извършва,
ако се окаже невъзможно или ако е свързано с непропорционални усилия.
4. Право на изтриване
Вие имате правото да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити: ако са били обработвани
неправомерно; ако вече са ненужни с оглед целите на обработването им; ако оттеглите съгласието си за
обработването им; ако законоустановеният срок на съхраняването съгласно приложимото
законодателство е изтекъл; ако съд или компетентният надзорен орган е разпоредил изтриването им.
Администраторът може да има право да съхрани данни дори и в тези случаи, ако обработването е
необходимо, за да спази свое законово задължение или за установяването, упражняването и защитата
по правни искове. Администраторът следва да уведоми за изтриването Вас и всички страни, към които
данните са били прехвърлени за обработване. Такова уведомяване може да не се извършва, ако се
окаже невъзможно или ако е свързано с непропорционални усилия.
5. Право на ограничаване
Вместо да изтрие личните данни, Администраторът може да ограничи обработването им, ако: Вие
поискате това или ако оспорите точността им - за срок, който позволява на Администратора да провери
точността им; обработването е неправомерно, но Вие не желае личните данни да бъдат изтрити, а
вместо това искате обработването им да бъде ограничено; Администраторът не се нуждае повече от
данните за целите на обработването, но те са необходими за установяването, упражняването или
защитата по правни претенции. В случай на такива ограничения, личните данни могат да се обработват
само докато е налице причината, поради която не са изтрити. Администраторът следва да уведоми за
ограничението Вас и всички страни, към които данните са били прехвърлени за обработване. Такова
уведомяване може да не се извършва, ако се окаже невъзможно или ако е свързано с
непропорционални усилия.
6. Право на възражение
На основания, свързани с конкретната Ви ситуация, Вие имате право да възразите срещу обработването
на личните Ви данни, извършвано зa целите на директния маркетинг. В този случай Администраторът
следва да прекрати обработването на Вашите лични данни веднага щом получи възражението, без
неоправдано забавяне.
7. Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения, включително профилиране
Имате правото да възразите срещу решение, основаващо се единствено на автоматизирано
обработване, включващо профилиране, което поражда правни последици за Вас или Ви засяга
съществено по друг подобен начин. Ако Администраторът предприеме вземането на подобно решение,
той следва да Ви уведоми за това.

8. Право на преносимост на данните
Имате правото да поискате от Администратора да Ви предостави личните данни, които съхранява
относно Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, при условие, че
Администраторът обработва данните Ви въз основа на Вашето съгласие и обработването се извършва
автоматизирано.
9. Право да оттеглите съгласието си за обработване
Когато Вашите лични данни се обработват въз основа на Вашето съгласие, имате правото да оттеглите
съгласието си по всяко време и без да заплащате никакви такси, като оттеглянето на съгласието Ви няма
да засегне законосъобразността на обработването, осъществявано на основание предоставеното от Вас
съгласие преди неговото оттегляне.
10. Права на защита при нарушение на правата на субекта на данни
Ако счетете, че правата Ви на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни са били
нарушени, можете:
(а) да подадете жалба до българската КЗЛД, която разследва случая и уведомява жалбоподателя

за хода или решението по жалбата в срок от три месеца от подаването й. Данните за контакт на
КЗЛД са, както следва:
Име: Комисия за защита на личните данни
Адрес: бул. ‘Проф. Цветан Лазаров’ №2, София 1592
Е-mail: kzld@cpdp.bg
Web-site: www.cpdp.bg
(б) да образувате съдебно производство за обжалване на действията/решенията на КЗЛД;
(в) да образувате съдебно производство срещу Администратора и да потърсите обезщетение за

вредите, нанесени Ви вследствие обработването на личните данни, извършено от
Администратора.
X. ИСКАНИЯ НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ
За да упражните правата си или да получите повече информация относно защитата на личните Ви данни,
можете да се свържете с Администратора по имейл (на данните за контакт на Администратора, посочени
по-нагоре в началото на Уведомлението). Можем да поискаме допълнителна информация, необходима
за удостоверяване на самоличността Ви.
Администраторът отговаря на исканията, отнасящи се до Вашите права, във възможно най-кратък срок,
във формата, в която е адресирано искането, но не по-късно от 30 дни след подаването му. Ако
Администраторът не изпълни искането Ви в рамките на 30 дни от получаването му, то ние ще заявим
фактическите и правни основания за отхвърлянето на искането Ви.

