Известие за поверителност
Това Известие за поверителност се отнася до Вашите лични данни, които Табако Трейдинг
Интернейшънъл България ЕООД („Дружеството“, „Ние“) обработва. Дружеството счита, че е
част от неговата корпоративна отговорност да защитава информацията и данните, които са му
поверени. Затова принципите за защита на данните са най-високи приоритети в Дружеството.
Поставили сме си за цел да изложим нашето Известие за поверителност по такъв начин, че всеки да
може да получи бърз преглед на съответната информация, свързана с обработване на лични данни
от Дружеството. Въпреки това, онези от Вас, които се интересуват, могат да получат и
допълнителни детайли чрез посочените по-долу детайли за контакт.
Моля, прочетете внимателно Известието за поверителност. Ако имате въпроси или коментари,
можете да ги адресирате до нас по всяко време.
Известието за поверителност е съобразено с Общия регламент относно защитата на данните
(„GDPR“) и българския Закон за защита на личните данни.
1. Администратор на лични данни
Администратор на лични данни е Табако Трейдинг Интернейшънъл България ЕООД, със
седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район Овча купел, ул. Ангелов връх № 22, ЕИК
130768462.
Можете да се свържете с нас чрез горните детайли за контакт, както и на електронен адрес:
office@ttibulgaria.com.
2. За кого се отнася това Известие за поверителност
Настоящото Известие за поверителност се отнася до следните категории лица, чиито лични данни
могат да бъдат обработвани от Дружеството в качеството му на администратор на лични данни
(„Субекти на данни“):
•

Наши съществуващи и потенциални клиенти, партньори, дистрибутори, доставчици,
консултанти и други контрагенти, техни законови или упълномощени представители, във
връзка с нашите делови отношения, включително когато се свързват с нас, използвайки
посочените на нашия сайт www.ttibulgaria.com детайли за контакт („Контрагенти“);

•

Кандидати за работа при нас („Кандидати за работа“).

Долната информация се отнася както до Субектите на данни, които сами са предоставили личните
си данни на Дружеството, така и до онези, чиито лични данни са предоставени на Дружеството от
трети лица (например, техните работодатели).
2.1. Контрагенти
Категории лични данни

Ако сте наш Контрагент, Ние можем да обработим следните
категории лични данни, отнасящи се до Вас:
(a) идентификационни данни: име, имейл адрес и/или телефон,
които ни предоставяте, когато се свързвате с нас,

(b)
(c)
(d)

(e)

Цел на обработването
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използвайки посочените на нашия сайт www.ttibulgaria.com
детайли за контакт;
данни, необходими за сключване на договор: име, единен
граждански номер, адрес, телефон, имейл адрес, банкова
сметка (във връзка с извършване на плащания към Вас);
данни от документ за самоличност (например, когато
сключваме договор с нотариална заверка);
данни, които са публично достъпни – например, данни за
Вас, обявени в публични регистри (например в качеството Ви
на управител на дружество, с което имаме делови
отношения);
данни за служебен контакт в хода на изпълнението на
договори или други делови отношения: тази информация е
ограничена до видовете информация, които могат да се
съдържат във визитните картички – име и фамилия,
длъжност, наименование на работодателя, служебен адрес,
служебен електронен адрес и служебен телефонен номер.

Получаваме от нашите Контрагенти данни за служебен контакт на
служители или други лица, на които нашите Контрагенти са
възложили да бъдат лица за контакт съгласно съответния договор.
Контрагентите ни, предоставящи ни тези данни, носят отговорност
за предоставяне на съответните Субекти на данни на цялата
необходима информация в тази връзка, задължени са да осигурят
точността на тези данни и да ги поддържат в актуален вид. Това
означава, че ако каквито и да е предоставени ни данни вече не са
актуални, Ние трябва да бъдем надлежно уведомени за това при
първа възможност. Докато не получим такова уведомление,
приемаме, че предоставените ни данни за контакт са точни и можем
да ги използваме за посочените по-долу цели.
Обработваме горните данни за следните цели:
• управление на сайта на Дружеството www.ttibulgaria.com,
при обслужване на въпроси и/или заявки;
• подобряване качеството на нашите продукти и услуги;
• комуникация с Контрагенти на Дружеството и повишаване
нивото на тяхната удовлетвореност;
• за целите на администрирането на търговските ни отношения
с нашите Контрагенти, комуникация с техни законови или
упълномощени представители, служители или други
оправомощени лица;
• обслужване на клиенти, подобряване на качеството на
продуктите и услугите, които предлагаме, повишаване на
нивото на информираност на Контрагентите ни;
• съобразяване със законови задължения;
• организиране и администриране на промоционални и други
кампании;
• установяване, упражняване и защита срещу правни
претенции.
Основание за обработването, в зависимост от случая, може да бъде:
• необходимостта от изпълнение на наши преддоговорни и
договорни задължения;

•
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обработването може да се основава и на необходимостта от
спазване на наши законови задължения, например такива,
свързани със защитата на потребителите и съответствието на
продуктите, воденето на счетоводство и осъществяването на
данъчно облагане, изисквания на Закона за мерките срещу
изпиране на пари;
• можем да обработваме данни и на основание легитимния ни
интерес да управляваме и поддържаме бизнес отношенията
си с нашите Контрагенти, да развиваме и поддържаме
дистрибуторски мрежи и канали за продажба, да отговаряме
на запитвания и оплаквания, да подобряваме качеството на
продуктите и услугите, които предлагаме, и нивото на
удовлетвореността на Контрагентите ни.
Като правило, обработваме личните данни на нашите Контрагенти за
срок до 6 години от датата на прекратяването на съответния договор
или делови отношения. Този срок съдържа общия давностен срок за
искове по българското право, който е 5 години, и допълнително
време, което може да се окаже необходимо за администрирането и
узнаването от нас на евентуални претенции, които нашите
Контрагенти могат да имат към нас.
При наличие на правен спор, Ние ще съхраняваме данните до
момента, в който процедурите, свързани с него, приключат
окончателно.
По-дълъг период ще бъде използван само ако се изисква от
приложимото законодателство (например, счетоводни и данъчни
закони, закони за мерките срещу изпиране на пари).
Освен ако Вашите данни са предмет на законоустановени периоди
на запазване, те ще бъдат изтрити, след като са изпълнени целите на
обработването.

2.2. Кандидати за работа
Категории лични данни

Цел на обработването
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Ако сте Кандидат за работа в Дружеството, Ние можем да обработим
следните категории лични данни, отнасящи се до Вас, които сте ни
предоставили:
(a) идентификационни данни: име, дата на раждане, адрес,
телефон, имейл адрес, снимка;
(b) данни относно професионална биография: образование,
трудов стаж, кариерно развитие, съдържащи се в различни
документи,
като
автобиография,
професионални
сертификати и др.
Обработваме горните данни за целите на оценка на Кандидатите за
работа с оглед конкретните изисквания за длъжността, преценка на
качествата, уменията и квалификациите им, организиране и
провеждане на интервюта.
Основание за обработването, в зависимост от случая, може да бъде:
• необходимостта от предприемане на стъпки по искане на
съответния Кандидат за работа преди сключването на трудов
договор;
• можем да обработваме такива данни и на основание
легитимния ни интерес да подберем най-подходящите сред
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Кандидатите за работа и да наемем онези от тях, които имат
необходимите опит и умения за работа при нас;
• ако в качеството си на Кандидат за работа желаете да запазим
Вашите данни за период, по-дълъг от 6 месеца от
получаването им от наша страна или от приключване на
процедура по подбор за конкретна длъжност, за която сте
кандидатствали и не сте одобрен, това може да се случи на
основание Вашето съгласие.
Като правило, обработваме личните данни на Кандидатите за работа
при нас за срок до 6 месеца от получаването им от наша страна. След
изтичането на този срок ще изтрием Вашите лични данни, освен ако
специален закон предвижда друго. Ако в резултат на проведена
процедура по подбор за конкретна длъжност, за която Вие сте
кандидатствали, не сте одобрени, ще изтрием Вашите лични данни
веднага след приключването на процедурата, освен ако сте ни дали
съгласие да ги обработваме за по-дълъг срок, например с цел
включването Ви в бъдещи процедури по подбор.

3. С кого можем да споделим Вашите лични данни
Ние зачитаме и пазим поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите
изисквания, е възможно да разкрием Ваши лични данни на долните категории лица, които са
внимателно подбрани от нас и са длъжни в съответствие със задължителните разпоредби на GDPR
да обработват Вашите данни по надежден начин и да спазват нашите собствени стандарти за защита
на данните:
•
•
•
•
•
•
•
•

Адвокати или правни консултанти (в случай на спорове или в рамките на други правни
процедури);
Органи на власт (данъчни, социалноосигурителни и други органи, когато това е предвидено
в закона);
Счетоводители, данъчни консултанти и други експерти (за да изпълним задълженията си по
договора ни с Вас или законоустановени задължения);
Дружества в нашата корпоративна група Пьошл Груп, в рамките на ЕС/ЕИП;
Наши бизнес партньори;
Банки, доставчици на платежни услуги (до степента, необходима за нашите плащания към
Вас);
Доставчици на други услуги, например по IT поддръжка;
Застрахователни дружества (когато е необходимо за застрахователни плащания към Вас).

4. Вашите права
Имате правата, описани по-долу, във връзка с обработването на личните Ви данни:
(a)
Право на достъп: имате право да получите от нас потвърждение дали лични данни,
отнасящи се до Вас, се обработват, и ако това е така – на достъп до такива лични данни и на
информацията във връзка с обработването. Ние ще Ви предоставим копие от отнасящите се до Вас
лични данни, които са в процес на обработване.
(б)
Право на коригиране: Имате право да поискате от нас коригиране на неточни лични данни,
отнасящи се до Вас, както и право непълни лични данни да бъдат попълнени.

(в)
Право на изтриване: Имате право да поискате от нас изтриване на лични данни, отнасящи
се до Вас, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или
обработвани по друг начин;
• когато обработването се основава на Вашето съгласие и Вие оттеглите това съгласие, ако
нямаме друго правно основание за обработване;
• когато е приложимо, възразявате срещу обработването и няма друго правно основание за
обработване;
• личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на наше правно задължение.
(г)
Право на ограничаване на обработването: Имате право да поискате от нас ограничаване
на обработването, когато се прилага някое от следните:
• оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността
на данните;
• обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а
изисквате вместо това ограничаване на използването им;
• Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
• възразили сте срещу обработване, което Ние извършваме на основание наш легитимен
интерес, докато се установи чии интереси имат преимущество.
(д)
Право на преносимост на данните: Имате право да получите личните данни, които Ви
засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно
четене формат. Ако поискате от нас и това е технически осъществимо, можем да прехвърлим тези
данни на друг администратор, посочен от Вас.
Можете да упражните правото си на преносимост, когато:
• обработването е основано на съгласие или на договорно задължение;
и
• обработването се извършва по автоматизиран начин.
(е)
Право на възражение: Имате право да възразите по всяко време срещу обработване на
лични данни, отнасящи се до Вас, ако обработването е необходимо за цели, свързани с легитимните
интереси, преследвани от нас или от трета страна, включително профилиране, основаващо се на
горното.
(ж)
Право на възражение срещу обработване на лични данни за целите на директния
маркетинг: Към момента Ние не обработваме Ваши лични данни за целите на директния маркетинг.
Въпреки това, уведомяваме Ви, че когато такова обработване се извършва, имате право по всяко
време да възразите срещу него, включително по отношение на профилиране, свързано с директния
маркетинг. Ако го направите, обработването на личните Ви данни за тези цели ще бъде прекратено.
(з)
Право на оттегляне на съгласие: Когато обработването се основава на Вашето съгласие,
имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. Молим да имате предвид, че законността на
обработването въз основа на съгласието преди оттеглянето му няма да бъде засегната от това
оттегляне.
(и)
Право на жалба до надзорен орган: Имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако
считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото
законодателство. Компетентният надзорен орган за България е Комисията за защита на личните
данни.

5. Как да упражните правата си
Можете да упражните правата си по букви (а) – (з) по-горе, като подадете заявление за упражняване
на съответното право по който от следните начини е по-удобен за Вас:
i.
по електронен път на следния имейл адрес: office@ttibulgaria.com; или
ii.
по пощата на адреса на управление на Дружеството: гр. София 1618, район Овча купел, ул.
Ангелов връх № 22.
Молим да имате предвид, че заявлението Ви трябва да съдържа следната информация:
i.
информация, която ни позволява да Ви идентифицираме;
ii.
предпочитан начин на комуникация с Вас;
iii.
описание на искането Ви.
Ние ще Ви предоставим информация относно действията, предприети във връзка със заявлението
Ви, в срок от един месец от получаването му. При необходимост, този срок може да бъде удължен
с още два месеца, като се взема предвид сложността и броят на исканията Ви.
Можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване
на самоличността Ви или допълнително уточняване на заявлението Ви.
6. Изискване за предоставяне на данни
В зависимост от конкретния случай, могат да бъдат приложими различни изисквания за
предоставяне на определени лични данни, например:
• За да сключим договор с Вас, са ни необходими Ваши основни идентификационни данни.
• За да извършим плащане към Вас, ни е необходима Вашата банкова сметка.
• За да спазим законови задължения, които имаме съгласно трудовото законодателство,
необходимо ни е да имаме информация за Вашата възраст.
• За да преценим дали да Ви поканим на интервю за работа, необходима ни е информацията,
посочена в обявата за работа.
7.

Бисквитки (Cookies)

На нашия сайт www.ttibulgaria.com използваме бисквитка, във връзка с необходимостта
потребителите на сайта да потвърдят, че са навършили 18 години. Това произтича от регулаторни
изисквания към нашите продукти. Използваната бисквитка има следните характеристики:
Име на бисквитка
is_legal

8.

Срок на съхранение
Само за времето на
текущата сесия. При
затварянето на
браузъра бисквитката
се изтрива.

Цели
Единствено за
потвърждаване на
възрастта на
потребителя

Запазвани данни
IP адрес, само за
времето на текущата
сесия

Наличие на автоматизирано вземане на решения

Ние не прилагаме автоматизирано вземане на решения и профилиране във връзка с Вашите лични
данни.

