УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент
„ЛУКАФЕ БЪЛГАРИЯ“ ООД, като администратор на лични данни поема
ангажимента да се съобрази с правилата, относно обработването на Вашите
лични данни.
Новият регламент Ви предоставя редица нови права, като например:
- право да изискате достъп до личните си данни от нас, включително да
искате информация с какви Ваши лични данни разполагаме към даден момент;
- право да искате тяхното коригиране, ако са неточни или непълни, право
да възразите срещу обработването им, ако считате, че ние не ги обработваме в
рамките на позволеното от закона;
- право на преносимост на данните Ви;
- други, за които може да откриете информация в чл.13 от Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент.
За да изпълним изискванията на Регламента и да подсигурим
изпълнението на изброените по-горе Ваши права е нужно да получим актуално
Ваше съгласие за обработване на личните Ви данни.
Вашите лични данни ще се използват за маркетингови цели, като например
проучвания, рекламни кампании и в различни програми за лоялност, и то само в
случай, че сте се съгласили с това. В този случай Вашите данни ще бъдат
съхранявани за срок от 2 години след последния контакт, освен ако на друго
основание не е законово допустим по-дълъг срок за съхранение. Вашето съгласие
да използваме личните Ви данни за маркетингови цели може да бъде оттеглено
по всяко време. За подробности вижте правилата за защита на личните данни,
публикувани на интернет адрес: www.lucaffe.bg
Вашето съгласие е основополагащото правно основание на „ЛУКАФЕ
БЪЛГАРИЯ“ ООД да обработва Вашите лични данни за горепосочените цели.
Поради това, в случай че изразите изрично Вашето несъгласие за обработване на
личните Ви данни или не дадете изрично Вашето съгласие, ще бъдем принудени
да прекратим участието Ви в програмите и достъпът до услугите предлагани от
на „ЛУКАФЕ БЪЛГАРИЯ“ ООД.
Имайте предвид също и че ние няма да предприемаме нищо повече или поразлично от това, което и досега сме правили с Вашите лични данни.
Единственото, което се променя, е, че повишаваме нивото на сигурност на
данните Ви с оглед изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент.
Предварително Ви благодарим за оказаното съдействие! Моля, в случай че
желаете да продължим да обработваме Вашите лични данни, попълнете
формуляра за съгласие за обработване на личните данни, който може да намерите
на следния линк: http://lucaffe.bg/
С уважение,
Павлина Андонова
Управител
„Лукафе България“ ООД

