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Декларация за поверителност 

„АБВ“ ООД е дружество, учредено съгласно законодателството на Република България и е 

част от  Групата на „АБВ Холдинг България“ АД („Групата“). Групата („Ние“) включва също 

„АБВ 1“ ООД и „АБВ 2“ OOД, както и някои свързани с тези компании дружества. 

Идентифициращата информация, която Вие ни предоставяте ще бъде обработвана в 

съответствие със законодателството за защита на личните данни, както и останалото 

приложимо законодателство. Ще използваме Вашата информация, за да можем да 

обработим направената от Вас поръчка. Това включва администрирането на всички Ваши 

профили, обработването на информация за Вашата дебитна/кредитна карта, с цел  

обработване на плащането, уреждане на доставката на стоките, които сте поръчали и 

предотвратяването на измами в онлайн пространството. Можем да споделим Вашата 

информация с наши доверени партньори или ако законът ни задължава. Можем да 

използваме Вашата информация, за да извършваме проучвания на пазара и да пласираме 

нашите продукти и услуги. В тази връзка, можем да се свържем с Вас чрез обаждане по 

телефона, SMS съобщение, електронна или обикновена поща. Ако не желаете да се 

свързваме с Вас по някой от посочените начини, моля позвънете на +598 111111. Можем 

да използваме Вашата информация и за да извършваме справки в Централния кредитен 

регистър. Информацията, която имаме за Вас, може да се използва и от наши партньори, 

когато има необходимост за това. В процеса на събиране на информация за Вас е възможно 

да обработим и информация, която касае Ваши роднини или други финансово свързани 

лица. Можем да споделим Вашата информация с други компании за целите на проучването 

на пазара и пласирането на техните продукти и услуги, освен ако не посочите, че не желаете 

това чрез обаждане на телефон +595 222222. Чрез натискането на бутона „съгласен съм“ 

по-долу се съгласявате с целите на обработване на Вашата информация, посочени в тази 

Декларация за поверителност. 

 

 

Въпроси: 

1. В съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните ли е 
съставеното уведомление за поверителност? 
2. Какво бихте променили в уведомлението? 
3. На кое основание за обработване на данни смятате, че разчита „АБВ“ ООД? Правилно ли 
е комуникирано то до субекта на данните? 
 

 

Съгласен съм 


