ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Вашата поверителност е важна за нас. Именно заради това, в настоящата разработена от
нас Декларация за поверителност сме описали видовете лични данни, как се събират,
съхраняват и обработват те, в рамките на уебсайта www.arkana.bg
1.1. Обработване на лични данни
Лични данни съгласно значението на Чл. 4 от Общия регламент на ЕС за защита
на личните данни (ОРЗЛД) представляват цялата информация, свързана с
идентифицирани физически лица или физически лица, които могат да бъдат
идентифицирани, напр. име, адрес, имейл адрес и др.
1.2. Кой е отговорен за защита на личните данни?
Отговорен за защита на данните по смисъла на чл.4 , ал.7 от ОРЗЛД: „Сийуайнс
Спирит“ АД, с ЕИК 203328730, с адрес гр. София, р-н Витоша, п.к.: 1618, бул. България
№ 106, вх. Д, ап. 9
1.3. Кой има достъп до Вашите данни?
Достъп до Вашите данни има „Сийуайнс Спирит“ АД, както и различни трети
страни, на които предоставяме Вашите данни с цел изпълнение на заявените от Вас
поръчки на нашите продукти. Тези трети лица могат да бъдат доставчици на интернет
услуги, счетоводители, както и куриерски и спедиторски дружества и техни представители.
Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за целите на правилно
функциониране на уебсайта и предоставяне на нашите услуги.
1.4.Какви са Вашите права?
Като субект на данни, засегнат от дейността по обработка на данните, Вие имате
следните права по отношение на Вашите лични данни в съответствие с чл. 15 и
следващите от ОРЗЛД:
 Право на достъп;
 Право на коригиране или изтриване;
 Право на ограничаване на обработването;
 Право на преносимост на данните; и
 Право на възразяване;
 В допълнение, имате право на жалба до надзорен орган във връзка с
обработването на Вашите лични данни.
1.5. Оповестяване на власти
При наличие на законово задължение, ние си запазваме правото да предоставяме
Вашите лични данни, ако това се изисква от компетентните институции или
правоприлагащи органи.
2.1 Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за предоставянето на нашите продукти към
Вас по един по-добър начин, за подобряване на изживяването в уебсайта, предоставяне на
препоръки, рекламиране на нашите продукти, включително изпращане на
промоционални съобщения.
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Ще използваме предоставените от Вас данни, за да управляваме Вашите заявки и
поръчки, включително да се свържем с Вас при проблем с направена от Вас поръчка,
както и да обработваме изпратени от Вас жалби, въпроси, запитвания и др.
2.2 Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни:






информация за контакт като име, адрес, имейл и телефонен номер
информация за плащанията и история на плащанията
кредитна информация
информация за поръчки номер на профил или членство
всяка кореспонденция по даден въпрос

2.3 Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Ние обработваме Вашите лични данни, които ни предоставяте при посещението на този
уебсайт, на основание Вашето съгласие, чрез средства като „бисквитки“
Обработването на Вашите лични данни е необходимо още, за да се сключват договори за
покупко-продажба с Вас, във връзка с изпълнението на заявени от Вас поръчки..
2.4. Кой има достъп до Вашите лични данни?
Достъп до личните Ви данни имат, както „Сийуайнс Спирит“ АД, така и други
лица които може да използваме за изпълнение на Вашите поръчки – куриери, спедитори
и др.
2.5. Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни в рамките на 1 (една) година.
3. Изпълнение на правни задължения
3.1 Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме личните Ви данни, за да спазим постановленията в законите,
съдебните решения и решенията на властите.
Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на
счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност.
3.2. Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни
 номер на поръчката
 име
 пощенски адрес
 сума на транзакцията
 дата на транзакцията
3.3. Кой има достъп до Вашите лични данни?
Вашите данни могат да бъдат обработвани от „Сийуайнс Спирит“ АД, както и от
фирми за счетоводно обслужване.
3.4. Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни ни е необходимо за изпълнение на правно
задължение.
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3.5. Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме данните Ви в съответствие с правилата за счетоводна отчетност в
Република България.
Този уебсайт НЕ Е предназначен и НЕ Е умишлено насочен към лица под 18годишна възраст. „Сийуайнс Спирит“ АД не събира, обработва и не съхранява лична
информация за лица под 18-годишна възраст
„Сийуайнс Спирит“ АД може по своя преценка да изменя и/или допълва
настоящата Декларация, по всяко време, при спазване на изискванията на действащото
законодателство в областта на личните данни. В случай, че е налице такова изменение или
допълнение, ще Ви уведомим изрично за времето на влизането в сила на това допълнение.
Информация относно Администратора на лични данни:
„Сийуайнс Спирит“ АД, ЕИК 203328730
Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Витоша, п.к.: 1618, бул.
България № 106, вх. Д, ап. 9
e-mail: info@arkana.bg
Информация относно компетентния надзорен орган:
Комисия за защита на личните данни
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2
Телефон за контакт: +359 2 915 35 19
E-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Ако желаете повече информация относно как ние прилагаме Общия
Регламент, моля запознайте се с нашата Политика за обработка на личните данни.
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