Политика за поверителност
Кой е администраторът на Вашите лични данни
Администраторът, който е субектът, който решава как ще се използват Вашите лични
данни, е Aviko Sp. z o.o. със седалище в Гдиня ул. „Т. Венди“ 15, (наричан по-долу „Ние“,
„Aviko“ или „Дружеството“).
Как да се свържете с нас за повече информация относно обработката на Вашите лични
данни?
Пишете до определения от нас инспектор на лични данни. Неговите данни за контакт са:
имейл адрес: daneosobowe@aviko.pl,
пощенски адрес: Aviko sp. z o.o. със седалище в Гдиня, ул. „T. Венди“ 15,
Откъде разполагаме с Вашите лични данни?
Получихме ги от Вас, когато ни подадохте рекламация относно нашия продукт.
Каква е целта и правното основание за обработка на Вашите лични данни от Aviko?
Ние обработваме Вашите лични данни, защото това е необходимо за приключване на
рекламацията.
Ако поради някаква причина не предоставите тези лични данни, за съжаление няма да
можем да сключим договор с Вас и следователно няма да можем да изпълним
задълженията, свързани с рекламацията.
В случай че това се изисква от закона, може да изискаме от Вас да предоставите и други
данни, необходими например за счетоводни или данъчни цели. С изключение на тези
случаи предоставянето на данни става доброволно.
С цел продажба на стоките и услугите на Администратора въз основа на Вашето съгласие
(в съответствие с чл. 6 ал. 1 т. a на Общия регламент за защита на данните) във връзка с
подадената рекламация.
Какви са Вашите права спрямо Дружеството по отношение на обработените данни?
Ние гарантираме спазването на всички Ваши права в съответствие с Общия регламент за
защита на данните, т.е. право на достъп, редакция или изтриване на Вашите лични
данни, ограничение на тяхната обработка, неизползване на данните за вземане на
автоматизирани решения, включително профилиране, както и право да възразите срещу
обработката на Вашите лични данни.

Можете да се възползвате от тези свои права, ако:
•
•

•

•

по отношение на искането за редакция на данните: забележите, че Вашите лични
данни са неправилни или непълни;
по отношение на искането за изтриване на данните: Вашите данни вече не са
необходими за целите, за които са събрани от Дружеството; да оттеглите съгласието
си за обработка на данните; да възразите срещу обработката на Вашите данни; ако
Вашите данни се обработват неправомерно; данните подлежат на заличаване с цел
изпълнение на задължение, произтичащо от закона, или данните са събрани във
връзка с предоставянето на електронни услуги, предлагани на деца;
по отношение на искането за ограничаване на обработката на данните: забележите,
че Вашите данни са грешни – можете да поискате ограничаване на обработката на
Вашите данни за период, който ни позволява да проверим верността на тези данни;
Вашите данни се обработват неправомерно, но не искате те да бъдат изтрити; Вашите
данни вече не са ни необходими, но могат да са необходими на Вас с цел защита или
разследване на искове; или ако възразите срещу обработката на данните – докато не
бъде установено дали законовото основание от наша страна не превъзхожда
основанието за възражение;
във връзка с искане за прехвърляне на данните: обработката на Вашите данни се
извършва въз основа на Вашето съгласие или договор, сключен с Вас, и ако тази
обработка се извършва автоматично.

Имате право да подадете жалба относно обработката на Вашите лични данни от нас до
надзорния орган, какъвто се явява Председателят на Службата за защита на личните
данни (адрес: Председател на Службата за защита на личните данни, ул. „Ставки“ 2, 00193 Варшава).
В кои ситуации можете да възразите срещу обработката на Вашите лични данни?
Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, ако:
•

•

обработката на Вашите лични данни се осъществява на базата на законови основания
или за статистически цели, а възражението се оправдава от конкретната ситуация, в
която сте се озовали,
Вашите лични данни се обработват за целите на директния маркетинг, включително
профилиране за тази цел.

Не забравяйте, че можете да упражните правото си на възражение от 25 май 2018 г.
С кого споделяме Вашите лични данни?
Вашите лични данни могат да бъдат достъпни за организации, свързани с Aviko, и за
лица, които са част от капиталовата група.
Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?
Ние съхраняваме Вашите лични данни за определено време за:

•
•
•
•
•

преследване на искове във връзка с изпълнението на договора,
изпълнение на задължения, произтичащи от законови разпоредби, включително поспециално на данъчни и счетоводни такива,
предотвратяване на измами,
статистически и архивни цели,
максимум за период от 10 години от датата на прекратяване на договора.

За да се гарантира отчетността, т.е. за да се докаже съответствието с разпоредбите
относно обработката на личните данни, ние съхраняваме данните за периода, през
който Aviko е длъжно да поддържа данните или документите, съдържащи такива данни,
за да документира изпълнението на законовите изисквания и да даде възможност за
контрол на тяхното изпълнение от страна на обществените органи.
Прехвърляме ли Вашите лични данни към страни извън Европейското икономическо
пространство?
Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни извън Европейското икономическо
пространство
Обработваме ли Вашите лични данни автоматично (включително чрез профилиране)
по начин, който засяга Вашите права?
Вашите лични данни няма да бъдат обработвани по автоматизиран начин.

