ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
във връзка с промоция „Супер награди за вкуса на щастието“ (наричана по-долу за
краткост „Промоцията“)
1.
Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия
регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) на личните данни на
регистриралите се в Промоцията участници е Организаторът – ЕТИ Юръпиън Фууд
Индъстрийз СА (ETI European Food Industries SA), със седалище в Румъния, село
Герчешти, ул. Авиаторилор 10, Индустриален парк Крайова, U1 / PIC / EI (Ghercesti, ул.
Aviatorilor 10, Craiova Industrial Park, U1 / PIC / EI, Dolj County), регистриран в Търговски
регистър на Румъния под номер J16 / 1372/2013, ЕИК 32187285, данъчен номер
RO32187285, IBAN No. 59UGBI0000512003536RON
Обработващ лични данни по смисъла на член 4, точка 8 на Общия регламент (ЕС)
2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) на личните данни на регистриралите се в
Промоцията участници е Изпълнителят – “Абсент Студио“ ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София 1680, жк Красно село, бул. Гоце Делчев 76, бл. 32, вх. Г, ет.2, ап.
65, ЕИК 131553369, по възлагане от обработващия лични данни Мъркюри360
Къмюникейшънз С.РЛ. (Mercury360 Communications S.RL.), със седалище в Румъния,
Екуилибриум билдинг, етаж 6, ул. Гара Херастрау № 2, район 1-ви Букурещ (Equilibrium
Building, 6th floor, 2 Gara Herastrau Street, 1st district, Bucharest, Romania), регистриран в
Търговския регистър на Румъния под № J40/12388/1998 и посредством ИТ ресурсите на
www.etibonus.com/bg, предоставени и контролирани от Организатора.

2. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в Промоцията
2.1 За целите на участието в Промоцията, Организаторът и Изпълнителят събират и
обработват следните данни на участниците – имена, телефонен номер и имейл, които
участниците въвеждат във формата за регистрация на касовата бележка.
Основание за обработване са преддоговорни и договорни отношения на участника с
Организатора, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД, във връзка с участието в
Промоцията. Обработването на тези данни е доброволно и не е задължително, но е
необходимо условие за участие в Промоцията. В срока на обработване на данните
Организаторът и Изпълнителят може да се свързват с участниците на посочените от тях
данни за контакт за целите на идентифицирането им и за целите на тегленето на
наградите.
2.2. Лични данни на печелившите участници, събирани и обработвани във връзка с
получаването на награда
С цел получаване на награда и спазване на законовите изисквания за деклариране на
предоставената награда, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият
участник следва да предостави и пълните си три имена и адрес за получаване на
наградата.

Основание за обработване на данните за доставка на наградата – три имена, адрес и
телефонен номер, са договорни отношения между Организатора и печелившия, поконкретно за участие в играта и предоставяне на награда съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“
от ОРЗД. Обработването на тези данни е доброволно и не е задължително, но е
необходимо условие за получаване на наградата.
2.3. Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с
деклариране на наградите на стойност над 100 лева.

Основание за обработване на три имена и ЕГН на печелившите наградите по чл. 10. е
законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на печелившия
участник награда и заплащане на дължимия за нея данък, съгласно чл. 6, т. 1, буква „в“
от ОРЗД във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Основание за обработването на личните данни може да бъде и легитимният интерес на
Организатора от уреждане или установяване на правни претенции или защита по
такива.
1. Бисквитки
Уебсайтът www.etibonus.com/bg използва бисквитки, за да може да изпълнява
функциите си и за да направи страницата по-приятна, удобна и лесна за използване от
потребителите. Повече информация може да намерите в Политиката за бисквитките тук.
2. Получатели/категории получатели на данните
Лични данни, обработвани във връзка с участието в Промоцията, се предоставят на
компанията, оперираща платформата, на която се регистрират участниците в
Промоцията, както и на Изпълнителя на Промоцията.
Лични данни, необходими за предоставяне на спечелените награди, се предават на
куриерски компании, чрез които ще бъдат изпратени наградите.
Личните данни, необходими за деклариране на предоставената награда и за заплащане
на дължимия за нея данък – три имена и ЕГН ще бъдат предоставени на Национална
агенция за приходите.
Информация за първите 6 цифри на телефонния номер на печелившите участници ще
бъде достъпна за публиката на www.etibonus.com/bg
3. Срокове за съхранение на личните данни
5.1. Данните на печелившите и на резервните печеливши участници, необходими за
участие в Промоцията, ще бъдат обработвани съгласно сроковете на Промоцията, като
ще бъдат заличени 1 месец след публикуване на всички печеливши участници на сайта
на Организатора. Данните на всички други участници ще бъдат унищожени веднага след
изтеглянето на печелившите и на резервните печеливши.

5.2. Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и
телефонен номер, ще бъдат заличени 1 месец след получаване на наградата от
печелившия участник.
5.3. Личните данни, необходими за деклариране на наградата и за заплащане на
дължимия данък – три имена и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно
задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38,
ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.
5.4. Ако законът предвижда по-дълги срокове за съхранение, същите се прилагат
съответно.
4. Вашите права като субект на лични данни
Съгласно ОРЗД участниците имат право на безплатен достъп до собствените си лични
данни, които Администраторът обработва във връзка с участието им в Промоцията, и
да получат копие от тях (чл. 15), право да искат коригиране, в случай че установят
неточности или необходимост от актуализация на личните си данни (чл. 16), право да
искат заличаване т.е. изтриване на личните им данни, в случай че са налице условията
за това (чл. 17), право да искат ограничаване на обработването на лични данни, в
определените от закона и ОРЗД случаи (чл. 18), правото да възразят срещу
обработването на лични данни при определените от закона условия (чл. 21). В случай,
че лице, което вече се е регистрирало за участие в промоцията, иска заличаване на
личните му данни преди приключване на Промоцията, регистрацията му ще се счита за
невалидна и същият няма да има право да продължи участието си.
Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като изискат
личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно
четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
При провеждането на Промоцията има автоматизирано вземане на решения спрямо
участниците, а именно – определяне на печелившите участници, изтеглени на случаен
принцип чрез електронен жребий, които ще получат награди. Автоматизираното
решение е необходимо за изпълнение условията за участие и провеждане на
Промоцията. Участниците имат право да изискват човешко присъствие и проследяване
при вземане на решението, да изразят гледната си точка и да оспорят решението.
При въпроси относно обработването на личните данни или в случай, че участник желае
да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи
писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или чрез
“Абсент Студио” ООД, ЕИК: 131553369 гр. София 1164, ул. Галичица 16, данни за контакт:
тел: 02/4901341 или на e-mail: dataprotection@absentstudio.net.
В допълнение участниците имат право на жалба пред Комисията за защита на личните
данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2, https://www.cpdp.bg.,
както и до съда по реда, в сроковете и при условията, предвидени в Закона за защита на
личните данни и действащото законодателство, ако считат, че правата им във връзка с
обработването на личните им данни са нарушени.

