Уебсайтът mypromogift.co.uk (сайтът) се притежава и управлява от ИВЕЛ стил М ООД (Ивел).
Настоящата Политика за защита на личните данни, заедно с общите условия, публикувани на този сайт, определят условията, въз
основа на които личните данни, които събираме от вас като физически лица, ще бъдат обработвани. Моля прочетете документа
внимателно. Предоставяйки вашите лични данни по електронен път на mypromogift.co.uk вие приемате и се съгласяване с практиките,
описани в настоящата политика.
ИВЕЛ стил М ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 130328185, което събира, обработва и съхранява
вашите лични данни при условията на тази Политика за защита на личните данни.
За контакт: София 1309, ул. Кукуш 1, тел. 02 9291345, office@ivel.org
Ние събираме и обработваме лични данни само в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679
GDPR). Наясно сме, че обработванета на вашите лични данни е свързано с определена цел и не може да се извършва без ограничение.
Обхват
В случай, че сте избрали да се регистрирате на нашия сайт и да използвате предоставянето чрез него онлайн услуги, се изисква да
предоставите някои ваши лични данни. Събраната информация се обработва от ИВЕЛ стил М ООД единствено с цел предоставяне на
искани от вас услуги, изпълнение на подадени от вас заявки, поръчки или запитвания, осъществяване на връзка с вас като наши
клиенти, както и изпълняване на договорни и преддоговорни задължения към вас.
Вие не сте задължени и ние не изискваме да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация за
да разгледате нашия сайт или да осъществите достъп до съдържанието му.
В зависимост от услугите, които ползвате на нашия сайт, събираме следната информация:
-

име на физическо лице
име на фирма
електронна поща
телефонен номер за контакт
потребително име и парола
адрес за доставка
данни за фактуриране – ЕИК, МОЛ, адрес.

Начините за събиране са:
-

форма за запитвате на сайта
форма за поръчка на сайта
електронна поща

Имате право да не ни разкривате тази информация, но в този случай няма да можем да ви предоставим услугата, която сте поискали.
Обработваме предоставената ни информация за целите на предоставяне от наша страна на продукти и услуги, както и изпълнение на
нормативни задължения, както следва:
отговор на ваши запитвания за оферти
предоставяне на информация относно интересуващи ви продукти и услуги
управление и изпълнение на вши заявка за продукти и услуги
изготвяне и изпращане на фактура за продуктите и услугите, които са обект на вашата заявка
за осигуряване на цялостно обслужване по вашата заявка, както и събиране дължимите суми за ползвани услуги
предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в
нормативната уредба за защита на личните данни
задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани
нормативни актове във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.
предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на
потребителите.
предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на
приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове.
Предоставените съгласия за обработка на лични данни могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга
законосъобразността на обработването, основана на дадено съгласие преди неговото оттегляне. За да оттеглите дадено съгласие
използвайте данните ни за контакт.
Ние не продаваме, не отдаваме под наем и не търгуваме вашите лични данни. Цялата информация, която ни предоставяте и която
събираме за вас, се съхранява на защитени сървъри. За осигуряване на адекватна защита на данните на своите клиенти ИВЕЛ прилага
всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.
Ние вземаме мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или
оповестяване, контрол на достъпа, съхранение и обработка на информацията.
ИВЕЛ стил М използва услугите на трети страни за подпомагане на определени дейности като хостинг и поддръжка на сайта и
куриерски услуги, които са регламентирани в договори. В някои случаи тези страни може да получат вашите данни.
В случаите, в които сте получили или сами сте избрали парола, която ви дава възможност за достъп до определени части на сайта
(акаунт), вие сте отговорни да запазите тази парола в тайна и да не я споделяте с никого. Споделянето на паролата с други хора е ваша
отговорност, която включва всички действия, предприети от името на вашия акаунт. Ако загубите вашата парола, може да загубите

реален контрол над вашите лични данни и да станете субект на правно обвързващи действия, предприети от ваше име. Важно е да ни
уведомите при компрометиране на вашата парола и да я промените незабавно.
Срокът за съхранение на личните ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:
данните, обработвани с цел сключване и изпълнение на договор за предоставяне на стока или услуга се съхраняват за срока
на изпълнение и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните.
данните, обработвани с цел издаване на счетоводно-финансови документи за осъществяване на данъчно-осигурителен
контрол, като (но не само) фактури, дебитни, кредитни известия, премо-предавателни протоколи, договори за предоставяне
на услуги, се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако
приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок.
Имате право: на достъп до личните ви данни, обработвани от Ивел, както и информация за какви цели ги обработваме; да искате
подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните ви данни; да възразявате по всяко време срещу обработката им, когато
има законови основания за това; да оттеглите съгласието си за обработка на личните ви данни, когато тя се основава на вашето
съгласие. За да упражните правото си на достъп се свържете с нас на office@ivel.org.
Този сайт не използва „бисквитки”.
При промяна на политиката за защита на личните данни информацията ще бъде качена на тази страница.

