
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ 
 
Администраторите извършват обработване на лични данни:  
• с цел организиране и провеждане на Кампанията, въз основа на изпълнение на договор 
или предприемане на действия за сключване на договор (т.е. включване на Участник в 
Кампанията) и с цел изпълнение на законови задължения, свързани със същата (напр. данъчни 
задължения), както и  
• за маркетингови цели (въз основа на изричното съгласие на Участник, документирано 
отделно), за изпращане на информация за различни продукти, услуги, промоции или събития, 
предоставяни от Администраторите. 
 
В рамките на Кампанията се обработват следните лични данни: фамилия, име, адрес, телефон, 
електронен адрес. 
Ако не ни предоставите Вашите лични данни, ние не можем да осигурим Вашето участие в 
Кампанията, тъй като няма да можем да Ви идентифицираме за целите на Кампанията, което 
означава, че Организаторът няма да може да прецени дали отговаряте на условията на 
Кампанията, да определи печелившия участник, да достави наградата до печелившия участник 
и т.н. 
Администраторите имат право да използват личните данни и информация на участник без 
заплащане, с цел провеждане и документиране на кампанията. 
Срокът на съхранение на обработваните лични данни е различен, в зависимост от целта на 
обработване, а именно: 
• Данните, събирани и обработвани с цел провеждане на Кампанията, ще се съхраняват 
за срока, необходим за провеждане на Кампанията и за шест месеца, след датата на 
завършването й, с изключение на събраните лични данни, за които законът предвижда 
специален срок на съхраняване.  
• Данните, обработвани за маркетингови цели, ще се съхраняват докато участникът 
поиска тяхното изтриване, но за не по-дълго от три години от последния контакт.  
За по-горе описаните цели, Вашите данни ще бъдат разкривани на: S.C. OneTouch Interactive 
S.R.L., със седалище в Румъния, Бузау, ул. Замбилелор № 17 (Buzau, Str. ZAMBILELOR nr. 17), 
вписано в Търговския регистър под номер J10/662/20.07.2011, Данъчен номер RO28898042, в 
качеството му на обработващ данни.  
Организаторът ще предприеме разумни действия, за да осигури, че данните се съхраняват по 
сигурен начин и че лични данни се предоставят, съгласно приложимото законодателство. 
Организаторът ще съхранява личните данни в Европейската икономическа зона (“ЕИЗ”). 
Организаторът може да споделя лични данни с други дружества от групата на Michelin в ЕИЗ или 
извън ЕИЗ, въз основа на Обвързващите корпоративни правила групата на Michelin. 
Организаторът може да използва трети лица доставчици, които помагат за организирането на 
Кампанията или предлагат техническо съдействие на Организатора и които може да имат 
достъп до личните данни. В случай, че такива трети лица доставчици се намират извън ЕИЗ, 
Организаторът споделя личните данни въз основа на Европейските стандартни договорни 
клаузи. 
Обръщаме внимание, че с попълване на лични данни в платформата Google Form, Google може 
да получи достъп до и да обработва личните данни, съгласно приложимите Общи условия на 
Google. Организаторът и което и да било дружество от групата на Michelin не носят отговорност 
за обработването на лични данни от Google. 
Доколкото само физически лица, навършили 18 години към началото на Кампанията, могат да 
участват в Кампанията, не се обработват и съхраняват данни на лица, ненавършили 18 години. 
В случай, че Администраторите/ Обработващият получат лични данни на лица, ненавършили 18 
години, тези данни ще бъдат незабавно изтрити/унищожени от средствата за обработване и 
съхранение на Администраторите/Обработващия. В случай, че родител или настойник уведоми 



за обработване на лични данни, принадлежащи на лице, ненавършило 18 години, 
Администраторите незабавно ще изтрият/унищожат тези данни от средствата за обработване и 
съхранение на Администраторите/Обработващия.    
На основание разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) no. 
679/2016, Участниците имат следните права във връзка с техните лични данни: 

✓ Право на достъп 
Участниците имат право да получат потвърждение от Организатора/Администраторите дали се 
обработват техни лични данни. В този случай, те може да поискат достъп до следната 
информация: 
-Цел на обработване, 
-Целени категории лични данни, 
-Получателите, на които са били разкрити или ще бъдат разкрити лични данни, 
-Предвиждания срок на съхранение на лични данни, 
-Съществуването на вашите права, съобразно приложимото законодателство за защита на 
личните данни (както са обобщени по-долу), 

✓ Правото да подадете оплакване до надзорния орган за защита на личните данни  
✓ Право на поправка 

Вие имате право на поправка от Организатора/Администраторите на Вашите неактуални или 
неточни лични данни. 
Участниците имат право да получат от Организатора/Администраторите, по писмено, датирано 
и подписано искане:  
Според случая, поправката, актуализирането, блокирането или изтриването на данни, които не 
се обработват в съответствие със закона, особено непълни или неточни данни; според случая, 
трансформирането на данни, които не се обработват в съответствие със закона, в анонимни 
данни, уведомяване на трети лица, на които са били разкрити данните за всяка операция, ако 
това уведомление не е невъзможно или не изисква непропорционални усилия спрямо законния 
интерес, който може да бъде засегнат. 

✓ Право на изтриване (да бъдеш забравен) 
Вие имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити от организатора, в случай, 
че Вашето съгласие е предпоставка за обработването и Вие сте оттеглили съгласието си. 

✓ Право на възражение 
Това право може да бъде упражнено с писмено, подписано и датирано искане, както следва:  
Участниците имат право да възразят по всяко време, по причини, които са разумни и законни 
по отношение на техния конкретен случай, срещу обработването на техните данни, освен, ако 
не е предвидено друго в законодателството. В случай на обосновано възражение, съответните 
данни не могат повече да бъдат обработвани. Също така Участниците имат право да възразят 
по всяко време, без заплащане и без обосновка, срещу обработване на техните данни. 

✓ Правото да не бъдат обект на автоматизирано решение 
Участникът има право да поиска и получи:  
Оттеглянето или прекратяването на което и да било решение, което може да има правни 
последици върху него, което се основава единствено на автоматизирано обработване, имащо 
за цел оценка на определени аспекти на неговата личност, като например професионални 
умения, доколко заслужава доверие, поведение или други подобни аспекти;  

✓ Право на ограничения 
При определени обстоятелства Вие имате правото на ограничаване на обработването, в случай, 
че оспорите точността на Вашите лични данни, събрани от Организатора/Администраторите. 
Организаторът/Администраторите следва тогава да преустановят обработването за срок, който 
ще им позволи да проверят точността на тези лични данни. 
Когато обработването е ограничено, Вашите лични данни ще бъдат обработвани само с Ваше 
съгласие и Вие ще бъдете уведомени преди обработването да бъде ограничено. 

✓ Право на преносимост на данните  



Вашето право на преносимост на данните се състои от два елемента: 
1. Вашето право да получите копие от Вашите лични данни в структуриран, общоизползван и 
четим формат. 
2. Правото да предоставите получените по този начин данни на което и да било трето лице или 
да поискате Организатора да предостави личните данни пряко на това трето лице, ако това е 
технически възможно. 
 
Ако желаете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на Вашите лични данни или желаете 
да упражните горепосочените права, може да се свържете с нас: 
МИШЛЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД И MICHELIN ROMANIA S.A. 
Северен път Букурещ №10, град Букурещ, Бизнес Парк, сграда О1, ет. 3, Волунтари, Илфов, 
Румъния, на вниманието на Маркетингов Отдел ECS  
Email: dataprivacy_EUC@michelin.com.  
Ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са нарушени по какъвто и да било 

начин, Вие имате право да поискате защита от MICHELIN или да се свържете с националния 

орган за надзор и защита на личните. За България това е Комисията за защита на личните 

данни, за повече информация: https://www.cpdp.bg/. 
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