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Данни за Администратора:“АЛФА СОТ БЪЛГАРИЯ“ ООД
Държава : Република България
Адрес гр.Пловдив,ул.“Братя Бъкстон“ № 134
Телефон:032202680
Ел.поща:office@alfasot.com

Данни за контакт с длъжностно лице по защита на данните:
Ел.поща:gdpr@alfasot.com
Телефон:032202680

Съгласно Регламента и Закона за защита на личните данни,когато се обръщате към нас за възлагане на
дейности от нашето портфолио,Вие ни предоставяте лично или чрез овластен представител Ваши
лични данни,които ние обработваме,за да ви предоставим услугата.В този случай Вие сте „Субект на
данни“,а „АЛФА СОТ БЪЛГАРИЯ“ ООД сме „Администратор на лични данни“.
Събирането и обработването на Вашите лични данни,за които Ви питаме,е необходимо за сключване
и изпълнение на договор с Вас и изпълнение на нашите задължения,които следват от нормативен акт,
или Ваше изрично съгласие,в случай че искаме да ви информираме и/или предоставим допълнителни
услуги  или  отстъпки,подобряване  качеството  на  обслужване,както  и  за  спазване  на
правни,регулаторни  и  други  изисквания,касаещи  нашата  правно-регламентирана  дейност  или
действия по защита на Ваши или наши законни интереси.
Ние не събираме и не обработваме специални категории лични данни,съгласно чл.9 параграф 1 от
Регламента.
Ние  съхраняваме  Вашите  лични  данни  в  срока,необходим  за  изпълнение  на  договорните  ни
отношения,законовите изисквания и според „Процедура за съхраняване и унищожаване на данните“
(GDPR _PROC_07).
Ние  няма  да  предоставим  Вашите  данни  на  трети  страни,за  да  ви  изпращат  маркетингови  или
всякакви комерсиални съобщения,освен ако не сме получили Вашето изрично съгласие за това.
Ваши лични данни може да предоставим на трети страни само в случай,че това е необходимо за
изпълнение на договорните отношения с Вас и имаме сключен договор с третата страна като наш
поддоставчик  на  услуга.Всички  трети  страни,на  които  може  да  предоставим  Ваши  данни,са
задължени да ги пазят по сигурен начин и да ги използват единствено за изпълнение на възложените
от  нас  дейности,в  изпълнение  на  поетите  към  Вас  ангажименти.Ние  изискваме  гаранции  и
контролираме третите страни за законосъобразността на обработването на личните Ви данни.
Получатели на Вашите лични данни могат да бъдат държавни органи в изпълнение на служебните им
правомощия.
Тъй  като  ценим  високо  Вашата  лична  неприкосновеност,ние  прилагаме  множество
физически,технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни от нерегламентиран
достъп или загуба.
Като субект на данни,съгласно Регламента,Вие имате следните права към нас:
-право на достъп до личните Ви данни;
-право да  поискате коригиране или изтриване на личните Ви данни:
-право да възразите срещу обработването на личните Ви данни;
-право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни;
-право да получите личните Ви данни,за да ги използвате отново/право на преносимост/;
-право да подадете жалба до надзорния орган;
-право да оттеглите съгласието си по всяко време,ако обработването се основава на Вашето изрично
изразено съгласие.
За нас,за нашите услуги и ангажименти,за Вашата сигурност винаги може да ни намерите на интернет
страница: http://alfasot.com и денонощен телефон  0875 333 555.

mailto:office@alfasot.com
http://alfasot.com/
mailto:gdpr@alfasot.com

