
Правила за поверителност 
 
 
Обработката на лични данни е след съгласие на лицата, за които се отнасят данните, с 

цел изпращане на бизнес съобщения и други дейности за директен онлайн маркетинг. 

 
 

Защита на личните данни 
 
 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И ДАННИТЕ ЗА КОНТАКТ 

 

1.1.Администраторът на вашите лични данни е ARTMIE, spol. s r.o., Strojárska 

603/85, 06901 Snina, ИН: 36731684, ДДС: SK2022320355 (по-долу в 

текста като Администрартор). 

 

1.2.    Информация за контакт с администратора е следният: адрес за доставка  
Valerian Grass, мениджър, email: info@kartinomania.bg, Телефон: 02/  
4928446  

1.3.Администраторът не е посочил служител за защита на данните. 
 
 
 

2. ПРАВНА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

2.1.Правното основание за обработка на вашите данни е вашето съгласие 

дадено пред контролиращия орган съгласно член 6, параграф 1, а) от 

Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за 

защита  на  лицата  по  отношение  на  обработката  на  лични  данни  и 

свободното движение и обмен на такива данни, който отменя Директива  
95/46 / ЕС (Общ регламент за защита на личните данни) (наричан по-долу  
"Регламент"). . 

 
3. ЦЕЛ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

3.1.Целта на обработката на вашите лични данни е да използвате системата, 

бизнес комуникации и други маркетингови дейности наадминистраторите. 

 
3.2. Няма  автоматично  индивидуално  решение,  прието  от  контролиращия  

орган във връзка с член 22 от Регламента. . 

 
4. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

4.1.Срокът, в който ще се съхраняват шавите лични данни от страна на 

Администратора е 3 години, но не повече от това ако вашето съгласие 

за използване на данни (за тези цели) не сте оттеглили в този период. 



5. ДРУГИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

1.1.Вашите лични данни ще бъдат използвани само от следните получатели:  
Bohemiasoft s.r.o. (server administrator) , Unihost s.r.o. (server administrator)  
и Casablanca INT (Data Center Operator), Spidi Ekspres (куриерска служба). 

 
 
 

6. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

6.1.При изброените в Правилника условия за използване имате право да поискате 

от вашия администратор достъп, коригиране или премахване на 

личната ви информация и ограничаване на обработката на личните Ви 

данни, правото да се противопоставите на обработването на личните ви  
данни и правото на прехвърляне на личната ви информация. . 

 

6.2. Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за обработката 

на личните ви данни, предоставяни на контролиращия орган. В случай 

че това се случи, това няма да засегне легитимността на правата за 

обработка, които са били направени в миналото, преди да бъде 

оттеглено. Вашето съгласие за обработката на лични данни може да 

бъде оттеглено чрез публикуване до имейл info@kartinomania.bg 

 

6.3. Ако смятате, че обработката на вашите лични данни или Права е била 

злоупотребена, имате право, и да подадете жалба до компетентния орган. 

 

6.4. Нямате задължение да предоставяте личните си данни. Предоставянето 

на лични данни не е договор, който има законови изисквания или 

включва необходимостта от сключване на договор. 

 

Общите условия влизат в сила от ден 25.5.2018 

mailto:info@kartinomania.bg

