Съгласие за обработката на лични данни за целите на
регистрацията в сайта
Съгласен съм, че Блу Септагон ООД, със седалище гр. Сливен 8800, ул. Черно море 20, офис
3, с ЕИК: 202844199 (наричана по-долу "администратор") по смисъла на Регламент 2016/679
на Европейския парламент и на Съвета, обработва следните лични данни:
•
•
•
•

име и фамилия
адрес на електронна поща (email)
телефон за контакт
данни за адрес

1. Горепосочените данни ще бъдат обработени от Администратора за целите на
регистрацията на уеб сайта / е-магазина. Личните данни ще бъдат обработвани само от
администратора или от лицето, с което администраторът има правилно изпълнен
договор за обработка.
2. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време, например чрез изпращане на
имейл или писмо до Блу Септагон ООД, със седалище гр. Сливен 8800, ул. Черно
море 20, офис 3, с ЕИК: 202844199, info@parfimo.bg
3. Администраторът Ви напомня, че като субект на лични данни имате право:
• да получите от администратора потвърждение дали личните данни, отнасящи се до
Вас са обработени или не и ако имате такова, имате право на достъп до тези лични
данни и следната информация: цели на обработката, съответната категория лични
данни, получател или категория получатели, по-специално получатели в трети
държави или международни организации; планирания период, за който ще се
съхраняват лични данни или ако не е възможно, критериите, използвани за определяне
на този период; наличието на правото да се поиска коригиране от администратора;
заличаването на лични данни, отнасящи се до субекта на данните или ограничаването
на тяхната обработка или възражение срещу такава обработка; да подадете жалба до
надзорния орган.
• Администраторът да коригира неточни лични данни, които се отнасят до Вас
незабавно. Като се вземат предвид целите на обработката, субектът на данните има
право да допълва непълни лични данни, включително чрез предоставяне на
допълнително съгласие.
• Администраторът е длъжен да изтрие личните данни, отнасящи се до Вас, без да е
необходимо неоправдано забавяне, а също е длъжен да изтрие личните Ви данни без
неоправдано забавяне, ако е налице една от следните причини: личните данни вече не
са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин;
няма съгласие или друга правна причина за обработването им; ако личните данни са
били обработени незаконно; личните данни трябва да бъдат заличени, за да изпълнят
правното задължение, установено в правото на ЕС или на държавата-членка,
приложимо към Администратора.
• Администраторът да ограничи обработката на личните ви данни, ако отхвърлите
точността им за периода на потвърждаване на този факт от Администратора,
обработката е незаконна и Администраторът изисква вместо да изтрие ограничената
им обработка, данните вече не са необходими за целите на обработката, но имате
нужда от тях за определянето на искове.
• Администраторът по Ваша молба да предаде личната Ви информация на друг
упълномощен от Вас администратор.

•
•

да отправите възражение срещу обработката на личните Ви данни от администратора
ако имате съмнение дали личните Ви данни се обработват от Администратора по
смисъла на горепосочените законови разпоредби, свържете се с Администратора и с
органа за защита на личните данни

