ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ ОТ МАГАЗИННАТА МРЕЖА

С настоящото „ФИЛКАБ“ АД („ФИЛКАБ“, „Ние“) предоставя информация за Вашите лични
данни, които могат да бъдат обработвани при сключване и изпълнение на търговски договори
/вкл. устни, неформални/ и за изпълнение на наши нормативни изисквания при закупуване на
стоки от нашата магазинна мрежа.
Какви Ваши лични данни обработваме?
Личните данни, които могат да бъдат обработени са следните:
 Име: Име и фамилия;
 ЕГН;
 Контакти: телефон;
 Адрес: постоянен или настоящ;
На какво основание обработваме Вашите лични данни?
Обработването на Вашите данни е необходимо за:
 Спазване на нормативни изисквания, напр. Закон за счетоводството при издаване на
фактури
 Изпълнението на задължения по сключени договори.
За какви цели ще използваме Вашите данни?
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на
поръчката или спазване на българското законодателство.
С кого можем да споделяме Вашите лични данни?
Филкаб зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. Личните данни могат да бъдат
разкрити единствено за спазване на договорни или законови задължения.
За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?
 Личните Ви данни ще бъдат съхранявани съгласно законоустановените срокове.
Вашите права по отношение на личните Ви данни
При спазване на българското законодателство, имате всички приложими права спрямо личните
Ви данни, обработвани от Филкаб: достъп, коригиране, заличаване, ограничаване на
обработването и др.
Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си,
ще намерите в Политиката за защита на данните на нашия уебсайт http://www.filkab.com, както
и във всеки наш офис в страната.
Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са
налице съответните предпоставки за това.
Как да се свържете с нас?
Можете да се свържете с нас на следния адрес: гр. Пловдив, ул. Коматевско шосе № 92,
ел. поща: office@filkab.com, телефон 032/277 171

