ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Защитата на личните Ви данни е важна за нас. Затова обработваме Вашата
информация изключително въз основа на приложимото законодателство - GDPR и
Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД). В тази декларация Ви информираме за найважните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт.
Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?
Когато ни пишете през нашия уебсайт, изпратите ни имейл и/или формуляр с данни,
ние съхраняваме данните Ви, така че да можем да обработим запитването Ви, както и
за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Не споделяме тази информация с
трети лица без Вашето изрично съгласие!
Съхраняване на Вашите данни
Не съхраняваме данни от сайта, извън получените чрез формата за запитване или
изпратeните от Вас по имейл. Предоставените от Вас идентификационни данни се
съхраняват с оглед изпълнението на поисканите от Вас услуги.
При изпълнение на услуги за клиенти съхраняваме всички законово изискуеми и
допълнително изискуеми за изпълнение на конкретната услуга данни, ако има такива,
и не ги предоставяме на трети лица с изключение на:
– органа по сертификация SysemCERT Zertifizierungsgeselschaft, Leoben, Austria, който
издава сертификати за съответствие,
- органи и институции, осъществяващи контрол върху дейността на фирмата и
– нашето счетоводство, което издава платежните документи към Вас.
При осъществено запитване без последващо сключване на договор архивираме
данните и ги съхраняваме в срокове, съответстващи на вътрешните правила във
фирмата.
При осъществен и впоследствие прекратен договор за изпълнение на услуги на
основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по
правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството
(ЗСч) срок, както и в съответствие с указанията на органа по сертификация.
Бисквитки
Нашият уеб сайт използва „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се
зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни.
Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“
остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да
разпознаем Вашия браузър при следващото Ви посещение в нашия сайт. Използваме
„бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6,
ал. 1, буква (е) GDPR.
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Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите
браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на
устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не.
Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да
ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.
Нюзлетър, мейлинг
Можете да се абонирате за нашия нюзлетър/мейлинг, като попълните формуляра на
нашия сайт. За тази цел се нуждаем от Вашия имейл адрес и съгласието Ви да Ви
пращаме съответните съобщения.
Можете да се откажете от абонамента си за нашия нюзлетър/мейлинг по всяко време.
на следния електронен адрес: info@systemcert-bg.com. Веднага ще заличим данните
Ви във връзка с изпращането на нашия нюзлетър/мейлинг.
Използване на плъгини на Facebook
На този уеб-сайт се използват плъгини на социалната мрежа facebook.com управлявана от Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, САЩ
("Facebook"). Ако изберете уеб-сайта на нашето присъствие в интернет, снабдено с
такъв плъгин, ще бъде създадена връзка със сървърите във Facebook, а плъгинът ще
се покаже на уеб-сайта чрез съобщение към Вашия браузър. По този начин ще бъде
изпратено на сървъра на Facebook, кой от уеб-сайтовете сте посетили. Ако сте влезли
като член на Facebook, Facebook присвоява тази информация на Вашия личен
потребителски акаунт във Facebook. Когато използвате функциите на приставката
(например, като кликнете върху бутона "Подобно" или изпратите коментар), тази
информация ще бъде присвоена и във Вашия Facebook акаунт. Това може да бъде
предотвратено само до момента, в който излезете, преди да използвате приставката.
За повече информация относно събирането и използването на данни от Facebook и
Вашите права в това отношение и начините за защита на личните Ви данни вижте
Декларацията за поверителност на Facebook.
Вашите права
Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на
коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката,
преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.
Обръщаме Ви внимание, че правото да бъдеш забравен не е абсолютно право.
Направеното искане за изтриване може да не бъде уважено, в случай, че изискването
за съхраняване на данни е обвързано със:
- спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото
на ЕС или правото на държавата членка, или за изпълнението на задача от обществен
интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на
администратора;
- установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Връзка с нас:
Можете да се свържете с нас на посочените в уеб-сайта телефони и имейл.
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