Политика за поверителност по GDPR
СТЕОРА ООД с ЕИК 103768967, адрес: гр. Варна, бул. Княз Борис I, 111, Бизнес център
Димят, ет. 8, е администратор на лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита
на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679-GDPR) и местното законодателство. Ние се
стремим да Ви осигурим максимална прозрачност за това защо са ни нужни Вашите данни
и как ги съхраняваме.
СТЕОРА ООД зачита правото на лична неприкосновеност на всички физически лица.
Политиката за поверителност предоставя информация за начина, по който СТЕОРА ООД
обработва Вашите лични данни, независимо дали сте наш клиент, потребител на нашия
уебсайт или контрагент.

1. Лични данни събирани от фирмения сайт steorra.bg
В зависимост от формата, която сте попълнили в сайта, Вие можете да предоставите някои
от следните лични данни:
•
•
•
•
•

Вашето име
E-mail адрес
Мобилен телефон
Месторабота
IP адрес

Steorra.bg не използва “бисквитки” за събиране на друга информация.
2. Лични данни събирани в офисите на СТЕОРА ООД
•
•
•
•
•

Вашето име
ЕГН
Копие от лична карта
Адрес
Телефон

3. Какво правим със събраните лични данни?
СТЕОРА ООД обработва личните Ви данни чрез електронни средства за записване и
съхраняване на информация или чрез поддържане на хартиен носител. Всички електронни
и хартиени носители, съдържащи лични данни, са защитени със съответните
организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно
или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или
разпространение,
както
и
от
други
незаконни
форми
на
обработване.
Вашите лични данни в електронна форма се съхраняват от СТЕОРА ООД на територията
на Република България на сървъри с ограничен достъп, разположени в охраняеми обекти.
Във връзка с изпълнението на обработване на запитвания и заявки/договори за услуги,
СТЕОРА ООД предоставя Ваши лични данни на трети лица. Те могат да бъдат куриери,
митнически агенти и подизпълнители, извършващи превоз на контейнери. В последния
случай, СТЕОРА ООД има ангажимент да предоставя данните Ви само на лица, обвързани
с договори, съдържащи стандартни одобрени от Европейската комисия клаузи за защита
на личните данни.

4. Защо обработваме Ваша лична информация?
Ще използваме Вашата информация и лични данни само тогава, когато законодателството
ни позволява. Най-често ще използваме Вашите лични данни при следните обстоятелства:
•
•
•
•
•

Когато трябва да изпълним договор, който сме сключили или предстои да сключим
с Вас.
При запитване за оферта за внос или износ.
При предаване на нареждания за внос.
При обработка на документи за износ.
Когато сме задължени да спазим законово или регулаторно задължение.

5. За какъв срок ще съхраняваме Вашите лични данни?
СТЕОРА ООД съхранява Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за
обработка на кореспонденцията и всички евентуални допълнителни действия. Не се
съхраняват данни за рекламни съобщения или директен маркетинг.

6. Какви права имате в съответствие с приложимите разпоредби?
•
•
•
•
•
•
•

Да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни.
Да искате достъп до тях.
Да искате коригирането им, ако са неточни.
Да искате заличаването им.
Да искате блокирането им (ограничаване на обработването им).
Да искате да прехвърлим личните Ви данни на друго лице.
Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни.

7. Правоприлагащи органи, регулатори и други
Можем да разкрием вашите лични данни на правоприлагащи органи, правителствени или
публични органи и други подобни на трети страни, за да спазим всички законови или
регулаторни изисквания. Можем да разкриваме вашите лични данни, когато такова
разкриване е необходимо за създаването, упражняването или защитата на правни искове,
независимо дали в съдебни производства или в административна или извънсъдебна
процедура. В тези случаи, не сме задължени да информираме потребителите за
разкриването на техните лични данни на публичните органи.
Ако считате, че Вашите права във връзка със защитата на лични данни са нарушени,
имате право да сезирате компетентния съд, както и Комисията за защита на личните данни
на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна
поща: kzld@cpdp.bg , интернет страница: www.cpdp.bg

