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Защита на личните данни 

 

 За нас защитата на данните е от първостепенна важност. Ние уважаваме Вашата 

лична и персонална сфера. Затова по-надолу ще Ви информираме за обработката на личните 

данни от Олимп България ЕООД. 

Олимп България ЕООД е администратор на лични данни и отговаря за спазването на 

разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните. Нашата практика за защита 

на данните е в съответствие с действащото право за защита на личните данни.  

1. Какво означава „лични данни“: 

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирането Ви. Към нея спадат 

Вашите имена, ЕГН, адрес, телефонни номера, електронна поща, изображения /видеозаписи от 

охранителните камери/; 

Личните Ви данни се обработват с Ваше съгласие, с  цел осигуряване  и разширяване на 

търговските ни взаимоотношения, предоставяйки  информация за продукти и услуги, както и 

относно самата фирма. 

2. Срок на съхранение  

Вашите данни се съхраняват на сървърите на сайта, за времето на изпълнение на търговските 

ни взаимоотношения с Вас и с продължителност според законовите изисквания.  

3. Администратор на лични данни. 

Олимп България ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от ОРЗД. 

Фирмата обработва само личните данни, които са необходими за осъществяването на 

договорните ни отношения.  

4. За какво използваме личните Ви данни? 

Олимп България ЕООД  се нуждае от информация, която използва за  продажба на наши 

продукти, предоставяне на услуги, отговаряне на Вашите запитвания, подпомагането Ви при 

технически въпроси или при желание от Ваша страна. 

Вашите данни ще се третират конфиденциално и ще се съхраняват и използват единствено за 

общите цели, описани по-долу, или за други цели в съответствие с приложимите законови 

норми:  

• обработка на Ваши поръчки за продукти и услуги – предоставяне на данни на куриерски 

фирми;  

• връзка с Вас, посредством email или телефон, с цел отговор на запитвания и 

предлагане на нови продукти 
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5.Права на лицата, предоставили лични данни 

Всеки, предоставил лични данни има право на: . 

• Достъп и право на прозрачна информация 

 

• Коригиране на личните данни 

• Изтриване на личните данни 

• Ограничаване на обработването 

• Преносимост на данните 

• Възражение 

• Оспорване на автоматичната обработка 

• Оттегляне на съгласието 

 

Тези правила за защита на личните данни влизат в сила от 21.05.2018 година.  

За повече информация и въпроси, относно правилата за защита на личните данни, не се колебайте 

да се свържете с нас. 
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