Еуратек ООД
Политика по отношение на „бисквитките“
Информация за „бисквитки“ и подобни технологии и свързаната с
тях обработка на лична информация
1. Въведение
Добре дошли в уебсайта на Еуратек ООД („този уебсайт“), който се управлява от Еуратек ООД („ние“, „наши“,
„ние“). Моля, вижте края на тази политика за нашата правна информация и информация за контакт.
Ние използваме „бисквитки“ и други подобни технологии, които осъществяват достъп или съхраняват
информация на устройството, което използвате, за да посетите този уебсайт. За да улесним четенето на тази
политика, ние се позоваваме на всички тези технологии, използвайки израза „бисквитки““.
Тази политика Ви предоставя информация за това как работят бисквитките и кога, как и защо ние и трети страни,
с които работим, ги използваме. Почти всички „бисквитки“ работят чрез събиране и съхраняване на някаква
форма на лична информация за Вас, така че тази политика също така описва личната информация, която
обработваме или разрешаваме на други да осъществява достъп при използване на „бисквитки“, както и
свързаните с Вас права за защита на данните.
Нашата отделна Декларация за поверителност предоставя еквивалентна информация, свързана с обработката на
Вашата лична информация по-широко във връзка с този уебсайт.
Може да актуализираме тази политика периодично. Всички промени, направени в тази политика, ще бъдат
публикувани на този уебсайт и в случай на съществени промени, ние ще Ви уведомим за тях чрез подходящ
метод за комуникация.
2. Кой е администраторът на Вашата лична информация?
Ние настройваме и четем някои „бисквитки“ на Вашето устройство в сътрудничество с ŠKODA AUTO a.s.
(„ŠKODA AUTO“). Някои „бисквитки“ се задават и четат само от нас, а други могат да бъдат зададени от трети
страни като нашите доставчици или търговски партньори. За целите на законите за защита на данните, ние и
ŠKODA AUTO сме „съвместни администратори“ на обработката на Вашата лична информация за всички тези
„бисквитки“, както е описано в раздели 5 и 6, освен ако настоящата Политика за „бисквитки“ изрично посочва,
че ние сме единствени „администратори“ на обработката на лични данни във връзка с определени „бисквитки“.
Администраторът е човекът, който решава защо и как се обработват личните Ви данни. Във връзка с
бисквитките, зададени от трети страни чрез този уебсайт, тези страни могат също да бъдат администратор на
Вашата лична информация, което означава, че те също така ще носят юридическа отговорност пред Вас по
отношение на личната информация, която получават. Моля, вижте раздела Как работим с трети страни и
правните причини за обработката за повече подробности.
3. Какво представляват „бисквитките“?
„Бисквитките“ са малки файлове или друга информация, съхранявани на Вашето устройство или достъпни от
Вашето устройство, които помагат на нас и другите да събираме данни за Вашите дейности. Изразът
„бисквитки“ може да се отнася до „бисквитки“ на браузъра, както и до редица подобни технологии,
включително проследяващи пиксели/уеб маяци, локални споделени обекти/флаш „бисквитки“ и достъп до
информация за устройството (включително сензори). Моля, вижте следващия раздел за подробности относно
видовете „бисквитки““, използвани от този уебсайт.
Бисквитките ни позволяват да предоставяме основни функции на този уебсайт. Също така ги използваме за
цели, които не са от съществено значение, но са много полезни за нас или за Вас, включително за съхраняване
на Вашите настройки и предпочитания, запомняне на информацията Ви за достъп, предоставяне на
целенасочено съдържание и маркетингови комуникации, помагат ни да разберем коя част от този уебсайт е
най-популярни и анализира функционирането на този уебсайт.
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4. Какви видове „бисквитки“ използваме?
Тъй като бисквитките се отнасят до всяка информация, съхранявана на или достъпна от Вашето устройство, те
приемат различни форми. Използваме следните видове „бисквитки““:
„бисквитки“ на браузъра
„Бисквитките“ могат да идват от нас („„бисквитки“ на първа страна“) или от трети страни, чиито услуги
използваме или с които си партнираме („„бисквитки“ на трети страни“) и които разрешаваме да задават
техните „бисквитки“, като конфигурираме съответно този уебсайт. В някои случаи ще получим информацията,
събрана с помощта на бисквитка на трета страна, докато в други, третата страна ще ни предостави услуга, без
да споделя тази информация във формата, в която е събрана при нас.
Бисквитките могат да се използват само за Вашата сесия на сърфиране („сесийни „бисквитки““) или по-дълго
(„постоянни „бисквитки““). Моля, вижте раздела по-долу за повече подробности относно всеки тип
„бисквитки“, които използваме.
Аналитични скриптове
Аналитичните скриптове са малки части от компютърен код, които могат да се използват за проследяване на
потребителите и тяхното поведение на уебсайтове. Това проследяване може да бъде основно, например,
проследяване дали и кога потребителят е посетил този уебсайт, или разширено проследяване, например,
проследяване дали и кога потребителят е добавил превозно средство към своя списък, избрал е тест или е
подал формуляр. Аналитичните скриптове могат да предоставят събраната информация на трета страна, която
често е доставчик на скрипта. Тези скриптове също ни помагат да персонализираме съдържанието и
рекламите, които се показват на уебсайта, както и да Ви предоставят подходящи оферти на други уебсайтове.
Данни за устройството
В някои случаи информацията е достъпна и прочетена от Вашето устройство, без да съхранявате или да имате
достъп до файл на Вашето устройство. Тъй като тази информация обикновено е лична информация,
подробности са предоставени в раздела по-долу.
5. Какви видове лична информация получаваме чрез „бисквитки“
Получаваме следните видове лична информация за Вас чрез бисквитките, които използваме, което включва
информация, до която имаме достъп директно от Вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, без
да съхраняваме или да имаме достъп до файл:
•
•
•
•
•

Данни на браузъра за „бисквитки“: идентификатори на „бисквитки“, час/дата, избрани
услуги/продукти, дали и на кои „бисквитки“ сте дали съгласие;
Данни за устройството: тип устройство, разделителна способност на екрана, версия на операционната
система, ядро за изобразяване на браузъра, неговата версия и основни настройки;
Данни за влизане: Време и продължителност на използване на този уебсайт и данни за търсене;
Данни за местоположението: Данни за Вашата държава на достъп, провъзгласени от Вашето
устройство;
Данни за поведението: Данни за Вашето използване на този уебсайт, които можем да обработим, ако
посетите или използвате сайтове или приложения на трети страни за сътрудничество с нас, както и
данни за това как участвате със съдържанието на този уебсайт (като посетени страници, ако сте дошли
от маркетинг кампания, кликвания върху бутони, подробности за конфигурацията на автомобила и др.).

Можем да комбинираме лична информация за Вас или Вашите дейности с друга информация, която
получаваме от трети страни или публично достъпни източници, когато това е разрешено от закона. Моля,
вижте нашата обща К за повече подробности относно източниците на информация, които можем да
използваме.
6. Цели, за които използваме „бисквитки“
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„Бисквитките“ са изключително разпространена технология за запомняне на определена информация за това
как потребителите взаимодействат с уебсайтове и използват техните устройства. Понастоящем по-голямата
част от уебсайтовете използват „бисквитки“ и те обикновено се използват по широк кръг причини.
Ние, в сътрудничество с другия ни съвместен контролер SKODA AUTO, използваме „бисквитки“ за следните
цели:
Основни цели
• Строго необходими „бисквитки“. Те са необходими, за да се даде възможност на основните и основни
функции на този уебсайт като сигурност, управление на мрежата, достъпност и основни статистически
данни за посетителите. Поради тази причина и в съответствие със закона за защита на данните, ние не
искаме Вашето съгласие да използваме тези „бисквитки“. Можете обаче да ги деактивирате, като
промените настройките на браузъра си, но това ще повлияе на това как този уебсайт функционира и
една или повече основни функции няма да работят правилно (или изобщо), ако го направите.
Полезни, но несъществени цели
• Функции и предпочитания. Тези „бисквитки“ позволяват разширено съдържание и функции на
уебсайта и ни позволяват да запазваме Вашите настройки и предпочитания.
• Разширен анализ. Тези „бисквитки“ ни позволяват да видим богата и подробна статистика относно
използването на този уебсайт от посетителите, включително „топлинно картографиране“, за да
идентифицираме популярността на всяка страница и функция. Те ни позволяват да подобрим този
уебсайт, като докладваме как го използвате.
• Персонализирани оферти. Тези „бисквитки“ се използват за показване на персонализирани оферти,
съдържание и реклами въз основа на Вашите интереси на този уебсайт, други уебсайтове, управлявани
от нас, и уебсайтове на трети страни, включително социални медии.
7. Вашето съгласие за използване на „бисквитки“ и свързана лична информация

„бисквитки“ и свързаната с тях лична информация, използвани за основни цели
В съответствие със законите за защита на данните, ние не искаме Вашето съгласие да използваме тези
„бисквитки“, тъй като те са необходими, за да се гарантира, че този уебсайт работи правилно.
„бисквитки“ и свързаната с тях лична информация, използвани за несъществени цели
Ние ще съхраняваме или четем „бисквитки“ на Вашето устройство за несъществени „бисквитки“ и ще
обработваме свързана лична информация (или ще позволим на нашите доставчици на услуги и партньори на
трети страни да го направят), само ако сте дали, а не сте оттеглили Вашето съгласие. Искаме това с помощта на
инструмента за „бисквитки“, който се появява, когато посещавате която и да е страница на този уебсайт.
Как да предоставите съгласието си за несъществени „бисквитки“ и свързана лична информация
Когато посетите този уебсайт за първи път, ще бъдете подканени с искане да предоставите съгласието си за
несъществени „бисквитки“ и личната информация, която получаваме в резултат на тяхното използване.
Можете да дадете съгласие за всички несъществени „бисквитки“, като изберете „Приемане на всички
незадължителни“ или да откажете съгласието за всички несъществени „бисквитки“, като изберете
„Отхвърляне на всички незадължителни“. Като алтернатива можете да изберете да дадете съгласие за
бисквитките според техните индивидуални категории цели на използване.
Ако не предоставите съгласието си за тези „бисквитки“, ние няма да ги използваме, нито да обработваме лична
информация във връзка с тях. Следователно предоставянето на лична информация, свързана с бисквитката, е
доброволно и можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Всяко използване на бисквитката или
свързаната с нея лична информация, преди да оттеглите съгласието си, ще бъде валидно и законно. Моля,
вижте разделите Какви са вашите права? и Как можете да упражните правата си? по-долу за допълнителна
информация относно Вашите права за защита на данните.
Срок на Вашето съгласие
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Вашето съгласие ще има срок 13 месеца от датата, на която последно ни го предоставите с помощта на
инструмента за „бисквитки“ на този уебсайт. След този период инструментът за „бисквитки“ автоматично ще
третира Вашето съгласие като оттеглено.
Как да оттеглите съгласието си за несъществени „бисквитки“ и обработката на свързана лична
информация
Можете да оттеглите съгласието, което предварително сте предоставили за „бисквитки“, по един от двата
начина в зависимост от вида на бисквитката:
•

Използвайки инструмента за „бисквитки“, който предоставяме от този уебсайт. Можете да получите
достъп по всяко време до инструмента за „бисквитки“ от която и да е страница на този уебсайт, като
кликнете върху плаващия елемент „бисквитка“ (позициониран в лявата долна част на уеб страницата) и
да оттеглите съгласието си, като зададете опцията за съответната категория „бисквитки“ на позиция
„изключено“. Моля, обърнете внимание, че бисквитките за проследяване на електронни съобщения не
могат да бъдат изключени с помощта на този инструмент.

•

Регулиране на настройките във Вашия уеб браузър. Повечето уеб браузъри са настроени по
подразбиране да приемат всички „бисквитки“. Възможно е обаче да имате възможност да
конфигурирате настройките на Вашия уеб браузър по такъв начин, че информацията за бисквитките да
се показва преди съхранението, или да ги отхвърлите категорично. Можете да намерите подробности
за различните налични настройки за „бисквитки“ и свързаните с тях промени за най-често срещаните
уеб браузъри, като кликнете върху съответната връзка по-долу:
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ&viewlocale=en_US

Моля, обърнете внимание, че всяка промяна в настройките на Вашия уеб браузър ще се отнася само за
конкретния уеб браузър, за който сте коригирали настройките си. Ако използвате повече от един уеб браузър
на дадено устройство, трябва да промените настройките поотделно за всеки браузър и всяко устройство.
Допълнителна информация относно бисквитките може да е налична в рамките на функцията „помощ“ на
браузъра или операционната система или в ръководството за експлоатация на Вашето устройство.
„бисквитки“ и свързаната с тях лична информация, съхранявани на Вашето устройство, след като
оттеглите съгласието си
След като оттеглите съгласието си за несъществени „бисквитки“, този уебсайт вече няма достъп или не чете
тези „бисквитки“. В зависимост от „бисквитките“ това означава, че файлове, скриптове, кодове и друга
информация, свързана с „бисквитките“, могат да останат съхранени на Вашето устройство. Можете да изтриете
тези „бисквитки“, като изчистите своите „бисквитки“ и кеша за сърфиране, като използвате настройките на
Вашия уеб браузър. Моля, вижте връзките за всеки от често срещаните браузъри по-горе за допълнителна
информация как да го направите.
Какви са последиците от отказ/оттегляне на съгласието Ви за „бисквитки“ и обработката на свързана
лична информация?
Ако откажете или оттеглите съгласието си за използване на каквито и да е несъществени „бисквитки“ или
свързана лична информация, тогава съответната функционалност или функции на този уебсайт може да не
работят правилно или изобщо. Вашето използване на основните функции и функции на този уебсайт няма да
бъде засегнато.
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Ако деактивирате основни „бисквитки“ (или всички „бисквитки“) с помощта на настройките на Вашия уеб
браузър, една или повече основни функции и функции на този уебсайт, включително тези, предназначени да
гарантират, че Вашето посещение е безопасно и сигурно, няма да работят правилно или изобщо.
8. Как работим с трети страни и правните основания за обработката
Ние ще зададем и прочетем определени „бисквитки“ на този уебсайт и ще получим лична информация за Вас
чрез тяхното използване. Трети страни също могат да участват в настройването, четенето или използването на
лична информация, получена от „бисквитки“.
Ролите и отговорностите, които тези трети страни имат във връзка с Вашата лична информация, ще зависят от
конкретните обстоятелства, както следва:
•

Ние или трета страна можем да зададем „бисквитки“ на Вашето устройство, които предоставят достъп
до Вашата лична информация на обработващи данни на трети страни. Тъй като обаче обработването на
лична информация от такива обработващи се извършва по строги инструкции или ние или съответна
трета страна, ние или съответната трета страна сме администратор за обработката, тъй като третите
страни не вземат никакви решения относно Вашите информация. Когато това е приложимо (и това се
прави в повечето случаи), ние или съответна трета страна ще носим основна отговорност пред Вас във
връзка с обработката на Вашата лична информация.
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9. Колко дълго ще обработваме и съхраняваме Вашата лична информация?
Ние не обработваме и не съхраняваме лична информация в идентифицируем формат за по-дълго време,
отколкото е необходимо.
Ние обработваме и съхраняваме Вашата лична информация за следната продължителност:
•

•

По отношение на основните „бисквитки“, обработката на Вашата лична информация завършва с Вашата
сесия на сърфиране, след която личната Ви информация се изтрива (с изключение на бисквитките,
използвани за запомняне на Вашите предпочитания за съгласие, които ние запазваме и обработваме в
продължение на 13 месеца от датата, която предоставите Вашето съгласие).
Всички останали лични данни, свързани с бисквитките, се обработват, докато съгласието, което
позволява такава обработка, бъде оттеглено или изтече (т.е. след 13 месеца в повечето случаи), след
което се изтрива.

Единствените изключения от посочените по-горе периоди са, когато:
•

законът, съдът или надзорният орган изискват от нас да съхраняваме Вашата лична информация за подълъг период или да я изтрием по-рано;

•

повдигнали сте правен иск, жалба или безпокойство във връзка с дейностите по обработка, описани в
тази политика, и в този случай ние ще запазим Вашата информация за период от 6 години след датата
на това искане, жалба или изразяване на опасение; или

•

Вие упражнявате правото си на изтриване на информацията (където тя се прилага) и не е необходимо
да я съхраняваме във връзка с някоя от причините, разрешени или изисквани от закона.

10. Кой ще получи или ще има достъп до Вашата лична информация, свързана с бисквитките?
Ние разкриваме Вашата лична информация на трети страни или им разрешаваме достъп до тази информация
във връзка с гореспоменатите цели.
Нашите трети страни доставчици на услуги, агенти и подизпълнители („доставчици“), търговски партньори,
компании от групата и други трети страни могат да получат лична информация, свързана с бисквитките,
директно от Вас, нас или от един от нашите доставчици.
Нашите доставчици могат да бъдат категоризирани, както следва:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Доставчици на рекламна технология (Adtech) и технологии за обмен на данни
Рекламни, ВО, дигитални и креативни агенции
Доставчици на система за облачен софтуер, включително доставчици на бази данни, имейл и
управление на документи
Съоръжения и доставчици на технологични услуги, включително доставчици на сканиране и
унищожаване на данни
Застрахователи и застрахователни брокери
Юридически, охранителни и други професионални съветници и консултанти
Доставчици на проучване на пазара и клиенти
Социални медийни платформи
Доставчици на платформи за анализ на уебсайтове и данни/платформа за моделиране
Разработчици на уебсайтове и приложения
Доставчици на услуги за хостинг на уебсайтове

По-голямата част от доставчиците, които използваме, са процесори, с които имаме сключен договор, който
изисква от тях да пазят Вашата информация в безопасност и да не я използват по друг начин, освен в
съответствие с нашите конкретни инструкции. Ние им разкриваме само или им разрешаваме достъп до лична
информация, необходима за предоставянето на техните услуги.
Във връзка с бисквитките, използвани на този уебсайт, ние използваме по-специално следните ключови
доставчици:
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Google
Този уебсайт използва Google Analytics, предоставен от Google, Inc. („Google“), който използва „бисквитки“, за
да анализира как потребителите използват този уебсайт. Уебсайтът използва следните модули:

3

•

Google Анализ — Следене на състоянието и мощността на профила, обобщена информация за
аудиторията, активни потребители, потребителски изследователи, аналитична аудитория, качество на
посетителите, вероятност за реализации, сравнителни отчети, демографски данни и интереси, отчет за
потока от потребители, отчети от Adwords;

•

DoubleClick Digital Marketing — Интеграция на Campaign Manager, активиране на функции за
ремаркетинг и отчитане на рекламата в аналитиката, оптимизация на маркетинга на съдържание,
оптимизация на маркетинга в търсачките, скоростта на мрежата;

•

AdSense — AdSense в анализи, групиране по съдържание, търсене в сайтове, събития, отчет за потока
на поведението, създаване и управление на цели, поток от цели, приписване, отчети за придобиване,
поведение на потребителите.

Информацията, генерирана от бисквитка за използването на този уебсайт (включително Вашия IP адрес), може
да се предава и съхранява на сървърите на Google в САЩ.
Google ще използва тази информация, за да оцени използването на този уебсайт от посетителите, да създаде
отчети за такова използване и да предостави други услуги, свързани с дейностите на този уебсайт и
използването на интернет като цяло. Google може също така да предостави тази информация на трети страни,
когато това се изисква по закон, или когато такива трети страни обработват информацията за Google. Можете
да деактивирате използването на „бисквитките“ в уебсайта, както е описано по-горе, или като промените
съответните настройки в браузъра си, но ако го направите за всички видове „бисквитки““, няма да можете да
използвате пълноценно всички функции на сайта.
За да се откажете от проследяването от Google Анализ във всички уебсайтове, моля, посетете:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
За подробна информация относно модулите, изброени по-горе и обработката на лична информация от Google,
моля, вж. www.google.com/policies/privacy/partners и http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html .
Facebook
Този уебсайт използва аналитични „бисквитки“, пиксели и други технологии от Facebook, Inc. („Facebook“),
позволяващи събирането или извличането на информация от този уебсайт и други сайтове в интернет. Тази
информация може да се използва от Facebook за предоставяне на услуги за измерване на реклами и насочване.
Ако оттеглите съгласието си за персонализиране на „бисквитки“ (както е описано по-горе в тази политика) с
помощта на инструмента за съгласие на този уебсайт или деактивирате събирането на „бисквитки“, като
използвате настройките на Вашия уеб браузър, това ще прекрати събирането и използването на информацията
от Facebook, но ако правите това за всички видове „бисквитки“, няма да можете да използвате напълно всички
функции на този уебсайт.
LinkedIn
Този уебсайт използва LinkedIn Insight Tag, част от лек JavaScript код, от LinkedIn Corporation, дъщерно
дружество на Microsoft Corporation („LinkedIn“), което позволява да се извършват задълбочени отчети за
кампаниите и да се отключват прозрения за посетителите на уебсайта, които могат да дойдат чрез кампаниите
на LinkedIn (напр. Откриване на бизнес демография чрез наслояване на данни от LinkedIn към данните за
посетителите на уебсайта). Insight Tag позволява събирането на метаданни като IP адрес, времево клеймо и
събития като изгледи на страници.
Можете да се откажете от бисквитките от LinkedIn на страницата си за настройки на LinkedIn. Повече
информация за Insight Tag можете да намерите на следния адрес:
https://www.linkedin.com/help/lms/answer/65521/the-linkedin-insight-tag-overview?lang=en.
Други страни
Можем да разкрием Вашата лична информация на други трети страни, както следва:
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•
•

трети страни, които преструктурират, продават или придобиват част от или целия ни бизнес или
активи или по друг начин в случай на сливане, реорганизация или подобно събитие; и
ако сме длъжни да разкрием или споделим Вашата информация, за да се съобразим с каквито и да е
законови или регулаторни задължения или искания, включително от полицията, съдилищата,
регулаторите, правителството или свързаните с тях агенции.

Лична информация, получена от други администратори
Когато разкриваме или разрешаваме достъп до Вашата лична информация на трети страни, които също са
администратори на тази информация (напр. Определени доставчици, компании в група или наши търговски
партньори), те могат да я разкрият или прехвърлят на други организации в съответствие с техните политики за
защита на данните. Например, това се отнася за някои от дейностите, описани по-горе във връзка с Facebook.
Това не засяга нито едно от Вашите права на субекта на данни, както е описано по-долу. Когато ни помолите да
коригираме, изтрием или ограничим обработката на Вашата информация, ние предприемаме разумни стъпки, за
да предадем тази молба на трети страни, с които сме споделили Вашата лична информация.
По-специално разкриваме и предоставяме достъп до Вашата лична информация на ŠKODA AUTO. За
подробна информация относно това как ŠKODA AUTO борави с Вашата лична информация, моля, посетете
нейната декларация за поверителност, намираща се на http://www.skoda-auto.com/data-privacy.
11. Източник на Вашата лична информация
Цялата лична информация, получена чрез „бисквитки“ на този уебсайт, се получава директно от Вас. Може да
получим тази информация от трета страна, ако не сме страната, която настройва бисквитката на Вашето
устройство.
12. Прехвърляне на Вашата лична информация в чужбина
Вашата лична информация, свързана с бисквитките, може да бъде прехвърлена извън България и Европейското
икономическо пространство („ЕИП“), ако ни предоставите Вашето изключително съгласие за това или ако ние
гарантираме достатъчно предохранителни мерки за защита на прехвърляните данни.
Във връзка с Google Analytics и/или използването на аналитични, пазарни „бисквитки“ и такива на социални
медии, както и други уеб технологии, описани по-горе, като например Facebook, след като се съгласите с
прехвърлянето на данни, Вашата лична информация ще бъде прехвърлена на базирани в САЩ компании и
съхранена на сървъри, разположени в Съединените американски щати („САЩ“). Моля, имайте предвид, че
такова предаване може да представлява риск за обработката на Вашите данни поради липсата на решение за
адекватност и подходящи предпазни мерки. По-специално предаването и обработката на данни от нашите
партньори в САЩ може да бъде обект на програми за наблюдение от американските публични власти и след
това вашите данни могат да бъдат достъпни от американските разузнавателни агенции или федерални
следователи. Освен това лица, които не са от САЩ, нямат същите възможности за противодействие на
наблюдението, извършвано от Агенцията за национална сигурност или директора на Националното
разузнаване. И накрая, САЩ не предоставят единен орган, отговорен за надзорните дейности. Конкретни щати
в САЩ имат различни точки за контакт по отношение на надзорните правомощия, свързани със защитата на
данните, със специален съд, който се занимава с въпросите на надзора на външното разузнаване.
Ако прехвърлим Вашата информация на други държави извън България и ЕИП, ще предприемем стъпки, за да
гарантираме, че са взети подходящи мерки за сигурност с цел да гарантираме, че правата Ви за поверителност
продължават да бъдат защитени, както е посочено в тази политика. Тези стъпки включват:
•

гарантиране, че държавите от България/ЕИП, към които се извършват прехвърлянията, са били счетени
за адекватно защитни на Вашата лична информация за целите на закона за защита на данните от
съответните органи;

•

налагане на договорни задължения на получателя на Вашата лична информация, като се използват
разпоредби, официално издадени от съответните органи за тази цел. Използваме тези разпоредби, за
да гарантираме, че Вашата информация е защитена при прехвърляне на личната Ви информация към
нашите доставчици извън България и ЕИП; или

•

гарантиране, че получателите са абонирани за „международни рамки“, като например Щитът за
поверителност между ЕС и САЩ, който има за цел да осигури адекватна защита. Разчитаме на
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абонамента на Google и Facebook за схемата Privacy Shield, за да гарантираме, че трансферите към тях в
САЩ са защитени.
Моля, свържете се с нас, използвайки подробностите в края на тази политика, за повече информация относно
защитите, които сме въвели, и за да получите копие на съответните документи.
Ако използвате този уебсайт, докато сте извън България и ЕИП, Вашата информация ще бъде прехвърлена
извън тези територии, за да Ви позволи да използвате този уебсайт.
13. Автоматизирано вземане на решения
Не предвиждаме каквато и да е обработка за вземане на решения, които имат правен или съществен ефект
върху Вас, ще се извършва с помощта на чисто автоматизирани средства, но ние ще актуализираме тази
политика и ще Ви информираме, ако тази позиция се промени.
14. Друга информация
За да защитим Вашата лична информация срещу неоторизиран достъп, промяна или унищожаване на
разкриването, ние сме предприели подходящи организационни и технически мерки, включително физически,
електронни и управленски процедури, за да защитим и защитим информацията, събрана чрез този уебсайт.
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Какви са Вашите права?
Имате следните права съгласно законите за защита на данните:

На достъп до информация,
която съхраняваме за Вас.

Да ограничите понататъшната обработка на
Вашата информация.

Да оттеглите съгласието си
за „бисквитки“ или
обработка (където
разчитаме на него).

Да коригирате и
актуализирате
информацията си.

Да изтриете Вашата
информация (ако нямаме
законна причина да
продължим да я
използваме).

Да прехвърлите Вашата
информация в машинно
четим формат към Вас или
друг администратор.

Да възразите срещу
използването на Вашата
информация, обработена въз
основа на легитимни
интереси (освен ако нямаме
по-важна законна причина)
или за директен маркетинг.

За да не бъдете обект на
автоматизирано вземане на
решения, което има
значително влияние върху
Вас.

Как можете да упражните своите права?
Ако имате някакви запитвания, свързани с тази политика, нашето предаване на Вашата лична информация като цяло или
във връзка с Вашите права за защита на данните, можете да се свържете с Еуратек ООД и ŠKODA AUTO, като използвате
следната информация:
Еуратек ООД

По имейл:

По телефона:

По имейл:

info@skoda-auto.bg

+3592813700

София, ул. „Хан Кубрат“ № 27

Във връзка с упражняването на Вашите права, Еуратек ООД може да начисли разумна такса, като вземе предвид
административните разходи за обработка на искания, които са явно необосновани или прекомерни.

ŠKODA AUTO

По мрежата:

По имейл:

По имейл:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

DPoffice@skoda-auto.cz

ŠKODA AUTO a.s.
Служба за защита на данните
tř. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II
CZ 293 01 Mladá Boleslav
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Във връзка с упражняването на Вашите права, ŠKODA AUTO може да начисли разумна такса, като вземе предвид
административните разходи за обработка на заявления, които са явно необосновани или прекомерни.

Свързване с нашия екип за защита на данните
За въпроси относно тази политика или като цяло защитата на Вашата
лична информация, можете да се свържете с мениджъра по защита на
данните в Еуратек ООД или длъжностното лице по защита на
данните (ДПЗД) на ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.bg/aboutus/privacy-statement
gdpr@skoda-auto.bg

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/
dpo@skoda-auto.cz

Подаване на жалба
Ако не сте съгласни с начина, по който Еуратек ООД или ŠKODA
AUTO обработва или обработва Вашата лична информация, имате
право да подадете жалба до Еуратек ООД, длъжностното лице по
защита на данните (ДПЗД) на ŠKODA AUTO или надзорен орган.

България, София, ул. „Хан Кубрат“ № 27

+3592813700
http://www.skoda-auto.bg/
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
Служба за защита на личните данни
Pplk. Sochora 27
CZ 170 00 Прага 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/en
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