Информация относно обработване и защита на лични данни на физическите лица
в „АГЕНЦИЯ ИМОДОМ“ ЕООД
Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:
Наименование: „АГЕНЦИЯ ИМОДОМ“ ЕООД
ЕИК: 201445022
Седалище и адрес на управление: гр. Варна , ул. „Одесос“, № 8А
Адрес за кореспонденция: гр. Варна , ул. „Одесос“, № 8А
Телефон :
Email: info@imodom.eu
Уебсайт: www.imodom.eu
Отговорник по защита на личните данни: Силвиая Ванева, тел. 0879 992963
„АГЕНЦИЯ ИМОДОМ“ ЕООД, е администратор на лични данни, т.к. само
определя целите и средствата за обработване на личните Ви данни.
Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които
„АГЕНЦИЯ ИМОДОМ“ ЕООД извърша по отношение на личните Ви данни с
автоматични или други средства. Действие или съвкупност от действия по обработване
на лични данни е събирането, записването, организирането, изтриването,
унищожаването или всяко друго действие спрямо лични данни.
„АГЕНЦИЯ ИМОДОМ“ ЕООД събира минимално необходимите лични данни за
изпълнението на задълженията си по договор с Вас. Дружеството не събира
допълнителни данни, а в случай на промяна на задължителните за попълване данни,
Вие можете да информирате администратора за настъпилите промени писмено като
използвате предоставен от администратора за целта формуляр или в свободен текст.
„АГЕНЦИЯ ИМОДОМ“ ЕООД, в качеството си на администратор на лични
данни може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на
обработващи лични данни – свои служители и/или договорни партньори за
изпълнението на целите за обработване, при спазване на изискванията на Регламент
(ЕС) 2016/679 (GDPR). Обработващите лични данни спазват всички изисквания за
законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.
Във връзка с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 и обработването на
личните Ви данни от „АГЕНЦИЯ ИМОДОМ“ ЕООД, Вие имате следните права:
• право на достъп - Вие имате право да изискате и получите от
„АГЕНЦИЯ ИМОДОМ“ ЕООД, потвърждение дали се обработват лични
данни, свързани с Вас, като изпратите искане за тази информация,
използвайки искането по Приложение №1 или в свободен текст по имейл
или на место в офиса на дружеството. Вие имате право да получите
достъп до данните, свързани с Вас, както и до следната информация: цели
на обработването, категории лични данни, получатели или категории
получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, срока на
съхранение или критериите на определяне на срока на съхранение на
личните данни.
Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „АГЕНЦИЯ ИМОДОМ“
ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост
или прекомерност на исканията.
• право на възражение - можете да възразите по всяко време срещу
обработването на личните Ви данни от Администратора. Възражение
можете да направите, използвайки искането по Приложение №1 от сайта
на дружеството, в свободен текст по имейл или на место в офиса.

•

право на коригиране - можете по всяко време да коригирате неточните
или непълни лични данни, свързани с Вас, с отправяне на искане до
Администратора по имейл, като използвате искането по Приложение № 1
от сайта или чрез искане в свободен текст по имейл, както и на место в
офиса на дружеството като ползвате предоставен формуляр бланка,
придружен с копие на документ, удостоверяващ необходимостта от
корекция.
• право на изтриване – право „да бъдеш забравен“ - имате правото да
поискате от „АГЕНЦИЯ ИМОДОМ“ ЕООД изтриване на част или всички
свързани с Вас лични данни, а дружеството има задължението да ги
изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от следните
основания:
личните данни повече не са необходими за целите, за които са били
събрани или обработвани по друг начин;
Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на
данните и няма друго правно основание за обработването;
Вие сте възразил срещу обработването на свързаните с Вас лични данни,
включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за
обработването, които да имат преимущество;
личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно
задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо
Администратора;
личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на
информационното общество.
За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите по
имейл искане за изтриване на личните Ви данни, които Администраторът обработва,
като попълните искането по Приложение № 1, което можете да намерите в сайта с адрес
www.imodom.eu или чрез искане в свободен текст по имейл, както и на место в офиса на
дружеството.
• Право на ограничаване - имате право да изискате от „АГЕНЦИЯ
ИМОДОМ“ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни,
като изпратите искането по Приложение №1, което можете да намерите в
сайта с адрес www.imodom.eu, в свободен текст по имейл или на место в
офиса на дружеството, когато:
оспорвате точността на личните данни, за срок, който позволява на
администратора да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат
изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на
обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на
свои правни претенции;
възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали
законните основания на администратора имат преимущество пред Вашите интереси.
• право на преносимост - Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите
лични
данни или обработването е необходимо за изпълнението на договор с Администратора,
можете да упражните правото на преносимост като ни изпратите по имейл искането по
Приложение № 1 което можете да намерите в сайта с адрес www.imodom.eu или чрез
искане в свободен текст по имейл, както и на место в офиса на дружеството.

•

право на получаване на информация - можете да поискате от
Администратора
да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е
поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити.
Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било
невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
• право на жалба - имате право да подадете жалба срещу обработката на
Вашите
лични данни пред компетентния контролен орган (в България – Комисията за защита на
личните данни или съда), ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на
личните данни.
Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни
като отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви
идентифицира като притежател на данните.
Основания за събиране, обработване и съхранение на лични данни от „АГЕНЦИЯ
ИМОДОМ“ ЕООД
1. Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
2. Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
3. Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
4. За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна
При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да
обработва и съхранява личните данни с цел защита следните легитимни интереси изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство
на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
Цели на обработването на Вашите лични данни
„АГЕНЦИЯ ИМОДОМ“ ЕООД събира, обработва и съхранява личните данни, които ни
предоставяте във връзка със сключване на договор с дружеството, включително за
следните цели:
1. Използване функционалностите на саита с адрес www.imodom.eu;
2. Индивидуализация на страна по договор;
3. Счетоводни цели;
4. Обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно приложимото законодателство
за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на
личните данни, както следва:
Наименование: Комисия за защита на личните данни.
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

