ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ЗА КЛИЕНТИ, КОНТРАГЕНТИ/ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОРИ И КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА (ПОЛИТИКА
ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ), последно обновена на 25.05.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
1. Наименование „БИАНЧИ КАФЕ“ЕООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 131198458
3. Седалище и адрес на управление: град София-1612, район „Красно село“, ж.к. “Хиподрума“,
бл.146, вх.Б, ет.2, ап.30;
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. "Производствена" 14, район "Красна
поляна";
5. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. "Производствена" 14, район "Красна поляна", София
6. E-mail: coffee@bianchi.bg
7. Телефон.: +359 2 822 11 02
8. Web site: http://bianchi.bg

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Нашите основни дейности не се състоят в операции по обработване, които поради своето естество,
обхват и/или цели изискват редовно и систематично мащабно наблюдение на субектите на данни или
в мащабно обработване на специалните категории данни и на лични данни, свързани с присъди и
нарушения. С оглед това обстоятелство нямаме задължение за назначаване на длъжностно лице по
защита на данните.
При необходимост от допълнителна информация можете да се свържете с:
1.
2.
3.
4.

Име: Иван Люцканов
Данни за кореспонденция: гр. София, ул. "Производствена" 14, район "Красна поляна";
Телефон: +359 87 86 88 110
Email: i.lyutskanov@bianchi.bg

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
1. Бианчи Кафе ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключването и
изпълнението на договори с Дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и
по-конкретно въз основа на следното основание:

o
o
o
o

o

За предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на договор, ако сте кандидат
за работа при нас;
За изпълнение на договор/поръчка или предприемане на стъпки за сключване на такъв
с търговски контрагент/партньор, подизпълнител, клиент.
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна; Като
легитимен интерес на администратора може да бъде определено: изпълнението на
задълженията му към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните
работи и други държавни и общински органи; за предотвратяване на злоупотреби и
измами; осъществяване на видеонаблюдение с охранителна цел, както и за целите на
контрола на достъпа до работните, производствените, търговските и складови
помещения, дворното място, общите части на сградата на дружеството,
предотвратяване на злоупотреби, липси и увреждания на стока, продукти и активи на
дружеството, за по-лесно установяване на настъпили събития, обстоятелства от
значение за имуществото на дружеството, аварии, инциденти, вреди, нарушения,
престъпления и др.под.; случаите на предоставяне на данни за потребителите на
уебсайт на хостинг компания, директен маркетинг, проверка на информация,
предоставена от субекта на данни във връзка с бъдещ договор; за целите на
оптимизиране и подобряване обслужването на клиенти, за определяне, предявяване
или защита по претенции, за пазарни или статистически анализи и др.под.
доброволно дадени съгласия, напр. лица, които се включват в конкурси, лица, които
използват формулярите за контакт;

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И
СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
2. (1) При сключване на договор с клиент, контрагенг/търговски партньор, подизпълнители,
които са юридически лица, ние събираме и обработваме лични данни за имената на законния
представител на юридическото лице – страна по договора, за целите на индивидуализиране на
страната по договора и изпълнението му.
(2) Данните за контакт на законния представител или на служител за контакт са служебна информация
и като такава не се разглеждат като лични данни.
3 (1) При сключване на договор или влизане в бизнес взаимоотношения с партньор/контрагент,
подизпълнители – физически лица, ние събираме и обработваме следните лични данни:
А. данни относно физическа идентичност на лицата: имена и данни по документ за самоличност (ЕГН,
пол, номер на документ за самоличност, дата и място на издаване, валидност, орган, който я е издал,
постоянен и/или настоящ адрес-когато това е необходимо и относимо), телефони за връзка,
електронна поща, записи от системи за видеонаблюдение и др. Предоставят се на основание
изпълнение на законово задължение, както и за сключването и изпълнението на договор и/или
предоставяне на стока или услуга.
Б. данни относно икономическа идентичност на лицата: информация за банкова сметка, обща банкова
информация, данни за задължения, в случаите когато от надлежен орган е наложен запор върху
вземането от нас. Предоставят се на основание изпълнение на законово задължение, както и за
сключването и изпълнението на договор и/или предоставяне на стока или услуга.
В. Информация за употребата от Ваша страна на нашите информационни и комуникационни системи,
програми, апликации, сайтове и др.под

(2) По отношение на партньор/контрагент, подизпълнител – физически лица, Бианчи Кафе ЕООД не
извършва автоматизирано взимане на решения с данни и не събира и не обработва лични данни,
които се отнасят за следното:
•
разкриват расов или етнически произход;
•
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални
организации;
•
генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния
живот или сексуалната ориентация.
(3) Гореописаните лични данни относно партньор/контрагент, подизпълнител – физически лица, се
обработват с цел:
1.
Индивидуализиране на съответните контрагенти и партньори.
2.
Изпълнение на нормативните изисквания на Закона за счетоводството, Закона за
задълженията и договорите (ЗЗД), ЗДДФЛ, Закон за данък добавена стойност (ЗДДС), Търговския закон
(ТЗ), ЗКПО, ДОПК и други относими нормативни актове.
3.
За всички дейности, свързани с предоставянето и получаването на стоки или услуги, както и
със съществуването, изменението и прекратяването на договорните правоотношения, както и със
събиране на вземания, произтичащи от последните - за изготвяне на всякакви документи в тази
връзка (договори, допълнителни споразумения, всякакви търговски, счетоводни и други документи);
4.
За водене на счетоводна отчетност;
5.
за установяване на връзка с лицата по телефон, адрес и/или електронна поща, за изпращане
на кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на задълженията им по сключените с Дружеството
договори или получаване/предоставяне на услуги и стоки;
(4) Личните данни относно контрагенти, партньори, подизпълнители, физически лица, се събират при
воденето на преговори и съответно предоставяне или получаване на стока или услуга от съответния
партньор или контрагент, от лицата, за които се отнасят, от законните представители или
пълномощници на юридически или физически лица, при подписване на договор и съпътстващите го
документи (напр.приемо-предавателни протоколи, констативни протоколи, стокови разписки,
товарителници и др.под), в хода на изпълнение на договор/поръчка, при водене на кореспонденция,
както и от Търговския регистър към Агенция по вписванията, в някои случаи и от ЧСИ, публични
изпълнители или държавни и общински органи.
(5) Под „Контрагент/партньор-физическо лице“ ще се разбира физическо лице, с което „Бианчи Кафе“
ЕООД влиза в отношения по договор/бизнес отношения във връзка с възлагане на работа от
Дружеството към контрагента/партньора или във връзка с получаване от страна на „Бианчи
Кафе“ЕООД на стока или услуга от горепосоченото физическо лице.
4 (1) При сключване на договор или влизане в бизнес взаимоотношения с клиенти-физически лица,
ние събираме и обработваме следните лични данни:
А. данни относно физическа идентичност на лицата: За клиенти-физически лица(вкл.техни
пълномощници) и пълномощници на юридически лица, различни от законния представител: имена и
данни по лична карта (ЕГН, пол, номер на документ за самоличност, дата и място на издаване,
валидност, орган, който я е издал, постоянен и/или настоящ адрес-когато това е необходимо и
относимо), телефони за връзка, електронна поща, информация за логове за съгласяване с условията за
ползване и политиката за защита на личните данни (лог за час, дата и IP адрес) и др. За клиентите на
онлайн магазина на Дружеството- имена, адрес, държава, пощенски код, електронна поща, телефон
за връзка, парола, информация за логове за извършване на регистрацията и за съгласяване с
условията за ползване и политиката за защита на личните данни (лог за час, дата и IP адрес),
информация от логове за влизане в акаунт, от сървърни логове и от логове на устройства за защита на

сигурността (Web Application Firewalls) и др.устройства, попадащи в тази категория (лог за дата и час, IP
адрес, URL, информация за браузър и устройство). Предоставят се на основание изпълнение на
законово задължение, за сключването и изпълнението на договор, легитимен интерес.
Б. данни относно икономическа идентичност на лицата: информация за банкова сметка, обща банкова
информация, данни за имущество или задлъжнялост, в случаите на изискване на надлеждна гаранция
за изпълнение на поето задължение, установяване на икономическа стабилност, за обезпечаване или
събиране на вземания на Дружеството от клиента. Предоставят се на основание за сключването и
изпълнението на договор/поръчка/услуга.
(2) По отношение на клиенти-физически лица Бианчи Кафе ЕООД не извършва автоматизирано
взимане на решения с данни и не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
•
разкриват расов или етнически произход;
•
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални
организации;
•
генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния
живот или сексуалната ориентация.
(3) Гореописаните лични данни за клиенти-физически лица се обработват с цел:
1.
Индивидуализиране на съответните клиенти.
2.
Изпълнение на нормативните изисквания на Закона за счетоводството, Закона за
задълженията и договорите (ЗЗД), ЗДДФЛ, Търговския закон (ТЗ), Закон за електронната търговия
(ЗЕТ), Закон за защита на потребителите (ЗЗП) и други относими нормативни актове.
3.
За всички дейности, свързани със съществуването, изменението и прекратяването на
договорните правоотношения, както и със събиране на вземания, произтичащи от последните - за
изготвяне на всякакви документи в тази връзка (договори, допълнителни споразумения, всякакви
търговски, счетоводни и други документи); За сключването и изпълнението на търговска сделка;
4.
За водене на счетоводна отчетност;
5.
за установяване на връзка с лицата по телефон, адрес и/или електронна поща, за изпращане
на кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на задълженията им по сключените с Дружеството
договори;
6.
За регистрация/ създаване и управление на потребителски профил в онлайн магазина на
Дружеството;
7.
Използване на събраните данни за съответните лица за служебни цели само и единствено
след получаването на надлежно съгласие от лицата за обработване на техните лични данни за
следните цели: директен маркетинг, реклама, предоставяне коментар, мнение, получаване на
информация за събития, игри, промоции, кампании, свързани с продукти и услуги на Дружеството,
участие в игри, промоции, събития, кампании на дружеството и др.под, като лицето има възможност
за оттегляне на даденото съгласие по всяко време, като заяви това по електронната поща на
Дружеството или на адреса му за кореспонденция без да посочва мотиви за това.
(4) Личните данни относно клиентите-физически лица се събират от лицата, за които се отнасят, от
техни пълномощници, при воденето на преговори, съответно възлагане на поръчки от съответния
клиент, вкл. през онлайн магазина, при попълване на регистрационни форми, поръчки, форма за
контакт и др.под., при подписване на договор и съпътстващите го документи (напр.приемопредавателни протоколи, констативни протоколи, стокови разписки, товарителници и др.под), в хода
на изпълнение на договор/поръчка, при подаване на оплакване, сигнал, жалба,
рекламация,претенция, при водене на кореспонденция, при участие на клиента в други активности на
Дружеството при съблюдаване на законовите изисквания (напр.сондиране на мнение, участие в
кампании, рекламни активности, игри и др. под.).
(5) Под „Клиент“ ще се разбира получател на стока или услуга, предоставяни от „Бианчи Кафе“;
5. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте като кандидатствате за
работа в „Бианчи Кафе“ ЕООД, като например:

А. Данни относно физическата идентичност - пълни имена, дата на раждане, ЕГН, пол,
постоянен и/или настоящ адрес, телефони за връзка, електронна поща, снимки и др.
Б. Данни относно семейна идентичност, когато същите са предоставени от лицата в техните
автобиографии и/или мотивационни писма при кандидатстване за работа в Дружеството – семейно
положение, деца.
В. Данни за вид и степен на образованието, учебно заведение, професионален опит, членство
в професионални и съсловни организации (когато заемането на длъжността налага такова членство),
допълнителна квалификация, данни за продължителност на трудов стаж, осигурителен стаж, стаж по
специалността, месторабота, данни за личностите качества на лицата;
Г. Данни относно културната идентичност на лицата, като напр. данни за кандидати за работа,
свързани с интереси, хоби, спортни и артистични заложби, таланти и др.,
(2) По отношение на кандидатите за работа Бианчи Кафе ЕООД не извършва автоматизирано взимане
на решения с данни и не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
•
разкриват расов или етнически произход;
•
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални
организации;
•
генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния
живот или сексуалната ориентация.
(3) Гореописаните лични данни за кандидатите за работа се обработват с цел:
1. индивидуализиране на кандидата;
2. осъществяване на контакт с Вас и провеждане на комуникация;
3. извършване на подбор на кандидати.
4. Вземане на решение относно назначаването на кандидата и относно договорните условия, които да
му бъдат предложени;
5. за целите на сключване на договор с кандидата;
6. За извършване на проверка относно факта дали лицето има законово право да работи в Република
България;
(4) Гореописаните лични данни относно кандидатите за работа в Дружеството се събират в процеса на
кандидатстване за работа в Дружеството, изпращане на автобиография, мотивационно писмо,
заявление за кандидатстване, явяване на интервю за работа, постъпване/ възлагане и изпълнение на
работа по трудово или гражданско правоотношение, посредством устно интервю и/или
предоставянето им на хартиен или електронен носител от съответното лице, както и от документи,
предоставени във връзка с възникването, администрирането и/или прекратяването на съответното
правоотношение. В някои случаи данните могат да бъдат предоставяни от трети лица- напр.агенции за
подбор на персонал, предходни работодатели и др.
6. COOKIES И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ
Бианчи Кафе ЕООД използва т.нар. „бисквитки“(cookies) и други технологии. Бианчи Кафе ЕООД има
разработена подробна политика за бисквитките и други технологии, с която може да се запознаете
тук. [I1]
Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър
(данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при
посещение на сайта. Ние можем да ги консултираме във връзка с последните Ви посещения, за да
подобрим и улесним Вашето търсене. Параграфите по-долу имат за цел да Ви дадат необходимата
информация за бисквитките, които Бианчи Кафе ЕООД използва на интернет страницата си и онлайн
платформата си (онлайн магазина). Ние Ви обръщаме внимание върху факта, че ако споделяте

използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания
характер на действие на бисквитките.
Типове бисквитки, които се използват от Бианчи Кафе ЕООД
Интернет страницата/онлайн магазина използва следните бисквитки, за да улесни навигацията Ви: Бисквитки, необходими за функциониране на Вашето търсене, които Ви дават възможност да
използвате основните функционалности като управление на „пазарна кошница“ и поддържат
възможна идентификация Ви през цялото търсене;
- Персонализиращи бисквитки, които Ви дават възможност да посещавате интернет страниците по
персонализиран начин според предишните Ви посещения, покупки и др. Позволяват Ви напр. да
намерите по-бързо офертите, които най-много Ви подхождат;
- Рекламни бисквитки, които Ви позволяват да получавате оферти, търговски и др.съобщения от нас,
вкл. на интернет страници на външни партньори
Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете
запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към
производителя на Вашия интернет браузър.
Бианчи Кафе не носи отговорност, ако интернет браузъра, който ползвате не поддържа функциите за
контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че
забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида
им, е възможно да се наруши функционирането на сайта ни.
7.

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ И ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива,
предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Бианчи Кафе ЕООД
не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се
запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.
За облекчаване обслужването на нашите потребители на уебсайта публикуваме връзки към сайтове,
които не се поддържат от „Бианчи кафе ЕООД“. Подчертаваме, че нямаме контрол върху тях и не
носим отговорност за информацията, която предоставяте към тези сайтове.
8. Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:







законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
ограничение на целите на обработване;
съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
точност и актуалност на данните;
ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност
на личните данни.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

9(1) По отношение на клиентите,контрагентите, партньорите, подизпълнителите на Дружеството,
събраните лични данни се съхраняват за срок както следва:
А. Счетоводната и данъчна информация за лицата, с които е сключен договор, се съхраняват в
предвидените в Закона за счетоводството (ЗСч.) и в Данъчно – осигурителния процесуален кодекс
(ДОПК) срокове, а именно:
- счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит
и последващи финансови инспекции - 10 г., считано от 1 януари на отчетния период, следващ
отчетния период, за който се отнасят;
- всички останали носители на счетоводна информация, с изключение на ведомости за заплати и
трудови досиета - 3 г., считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за
който се отнасят;
- документи за данъчно-осигурителен контрол - съхраняват се за срок до 5 г. след изтичане на
давностния срок за погасяване на евентуални данъчни задължения на Дружеството за годината,
през която договорът е прекратен/развален, считано от годината, през която съответния договор
е прекратен/развален, и в случай че при прекратяването/развалянето на договора няма спорове
относно неговото изпълнение.
Б. Личните данни на клиентите, с които е сключен договор или е предоставена стока/услуга, и
които не се съдържат в носителите на информация по предходната точка, се съхраняват за срок
от 5 години след изпълнение на възложената от клиента на Администратора услуга, респ. след
изпълнение на предмета на договора/сделката;
В. Личните данни на контрагентите/партньорите, с които е сключен договор или от които е
получена стока/услуга, и които не се съдържат в носителите на информация по предходните
точки, се съхраняват за срок от 5 години след изпълнение на възложената от Администратора на
контрагента/партньора услуга или датата на придобиване на стоката, респ. след изпълнение на
предмета на договора/сделката;
Г. Личните данни, събрани във връзка с подадени рекламации, жалби, молби, искания, сигнали,
оплаквания се съхраняват за срок от 5 години от датата на получаване от администратора на
съответната рекламация, жалба, молба, искане, сигнал, оплакване;
Д. Личните данни, събрани във връзка с предоставено мнение се съхраняват в срок от 3-три месеца от
предоставянето на същото;
Е. Други данни:
- логове- за срок от 1 (една) година.
- бисквитки- данните при сесийните бисквитки се изтрива при затварянето на браузъра, докато
постоянните бисквитки са валидни между 30 секунди и 10 години.
- данни от видеонаблюдение – 2 месеца от извършване на записа.
(2) По отношение на кандидатите за работа събраните лични данни се съхраняват за срок от 3
месеца от датата на отпадане на основанието им за обработване, освен ако лицето-субект на
данните, не се е съгласило по надлежен ред те да бъдат обработвани за по-дълъг период;
(3) Ако обработването на Лични данни зависи от съгласието на Клиента, Личните данни могат да
се обработват, докато същото не бъде оттеглено.
(4) В някои ситуации е възможно да анонимизираме Вашите лични данни, така че повече да не е
възможно да бъдат свързани с Вас. В резултат на това можем да продължим да използваме
анонимизираните данни, без да Ви уведомим за това. След прекратяването на договорните Ви
отношения с нас, ние ще съхраним информацията Ви в съответствие с нашите политики и

законодателни изисквания и ще я унищожим по сигурен начин след като периодът на
съхранение, описан в нашите политика и регламентиран в закон, изтече.
ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ. ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ
ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
10(1) Бианчи Кафе ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни
на трети лица, обработващи лични данни, за изпълнението на целите за обработване, с които сте се
съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), или за изпълнение на
сключени договори, поети ангажименти, или за изпълнение на законови и търговски задължения,
защита на права и законни интереси - напр. на счетоводни къщи, одитори, счетоводители, доставчици
на услуги, IT компании, поддържащи информационната система, подизпълнители по договор,
адвокати, консултанти, куриери, пощенски оператори, спедитори, превозвачи или агенти,
изпълняващи поръчки, маркетингови и рекламни компании, лица, извършващи електронни плащания
или плащания с карти в Онлайн магазина, банки, бизнес партньори на Дружеството във връзка с
подпомагане на Дружеството в извършване на търговската му дейност, застрахователи, органи на
съдебната власт и/или административни органи и/или органи на съдебното изпълнение, държавни и
общински органи и други). Ние изискваме от всички трети лица да уважават сигурността на данните и
да спазват законодателството по защита на данните.
(2) Към момента Дружеството не предоставя Ваши лични данни на трети държави извън Европейския
съюз (ЕС) и Европейското Икономическо Пространство (ЕИП). Ако подобно предоставяне на данни до
страни извън ЕС и ЕИП се налага, то и в тези случаи можете да очаквате подобно ниво на защита на
Вашите лични данни, каквото се предоставя за защита на данните в РБългария и страните от ЕС и ЕИП.
Бианчи Кафе ЕООД ще Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични
данни на трети държави или международни организации. Подобно предаване на данни ще се
допуска, само ако съответната трета държава или международна организация осигурява адекватно
ниво на защита на личните данни на своя територия и/или са предвидени подходящи гаранции и
ефективни средства за защита на субектите.
СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ
11. Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или
неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. Цялата информация, която
получаваме за Вас, се съхранява на защитени сървъри. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до
Вашите лични данни до тези служители и трети лица, за които е налице необходимост да получат тази
информация. Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно
задължението си за конфиденциалност. Бианчи Кафе ЕООД непрекъснато оценява сигурността на
своята мрежа и годността на своята програма за вътрешна информационна сигурност, която е
предназначена да: (a) спомага за защитата на Вашите данни от случайни или незаконни загуби, достъп
или разкриване; (б) идентифицира разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата на
дружеството; в) минимизира рисковете за сигурността, включително чрез оценка на риска и редовно
тестване.
ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Право на достъп, корекция, изтриване, възражение и ограничаване
12. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от
Бианчи Кафе ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да

оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на искане в свободен текст или чрез попълване
на формата в Приложение № 1 към настоящия документ.
(2) Бианчи Кафе ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за
което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност на място.
(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на предоставените
от Вас лични данни до момента на оттегляне на съгласието.
(4) Бианчи Кафе ЕООД може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува
законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси. Настоящата
разпоредба се прилага и по отношение на законните представители и физически лица-партньори по
договор с дружеството.
ПРАВО НА ДОСТЪП
13 (1) Вие имате право да изискате и получите от Бианчи Кафе ЕООД потвърждение дали се
обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията,
отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) При поискване от Ваша страна Бианчи Кафе ЕООД Ви предоставя копие от обработваните лични
данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Бианчи Кафе ЕООД си запазва правото да
наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ПОПЪЛВАНЕ
14. Вие имате право да поискате от Бианчи Кафе ЕООД да:
А. Коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
Б. Да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.
ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ („ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“)
15. (1) Вие имате правото да поискате от Бианчи Кафе ЕООД да изтрие част или всички, свързани с Вас,
лични данни, а Бианчи Кафе ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е
налице някое от посочените по-долу основания:
А. Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по
друг начин;
Б. Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго
правно основание за обработването;
В. Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на
директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
Г. Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
Д. Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС
или правото на държава членка, което се прилага спрямо Бианчи Кафе ЕООД;
Е. Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното
общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.
(2) Бианчи Кафе ЕООД не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
А. За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
Б. За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или
правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на
задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му
предоставени;
В. По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

Г. За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за
статистически цели;
Д. За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши
данни, с изключение на трите Ви имена като кандидат за работа, за целите на отчетността.
(4) Данните на законните представители и физически лица-партньори по договор с дружеството
продължават да се съхраняват и обработват, въпреки отправено искане за забравяне, на основание
спазване на законово задължение на дружеството, за спазване на легитимния интерес и
установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(5) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане в свободен
текст или да попълните формата в Приложение № 2 към този документ и да се легитимирате с
документ за самоличност на място.
ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ
16. Вие имате право да изискате от Бианчи Кафе ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас
данни, когато:
А. Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Бианчи Кафеда провери
точността на личните данни;
Б. Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само
използването им да бъде ограничено;
В. Бианчи Кафе ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги
изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Г. Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Бианчи
Кафе ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.
ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ
15. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо
за изпълнението на договора с Бианчи Кафе ЕООД, или ако данните Ви се обработват по
автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Бианчи Кафе ЕООД:
А. Да поискате от Бианчи Кафе ЕООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги
прехвърлите към друг администратор;
Б. Да поискате от Бианчи Кафе ЕООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас
администратор, когато това е технически осъществимо.
(2) Вие можете да упражните правото си на преносимост чрез изпращане на искане в свободен текст
или чрез попълване на формата в Приложение № 3 към настоящия документ.
ПРАВО НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
16. Вие можете да поискате от Бианчи Кафе ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на
които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването,
са били разкрити. Бианчи Кафе ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би
било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ
17. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването от Бианчи Кафе ЕООД на лични
данни, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или
директен маркетинг. Ако въдразите пред администратора срещу обработването на личните Ви данни,
той е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови
основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта
на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване

срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се
прекрати незабавно.
ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
18. (1) Ако Бианчи Кафе ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да
породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за
нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Бианчи Кафе ЕООД не е длъжно да Ви уведомява, ако:
А. Е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните,
засегнати от нарушението на сигурността;
Б. Е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за
правата Ви;
В. Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

ПРАВО НА ЖАЛБА/ОПЛАКВАНЕ ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:
19. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото
законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита
на личните данни, както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

20. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите,
приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да
отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като
притежател на данните.
21. ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. Най-новата
версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще
бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.
Съветваме нашите потребители периодично да преглеждат това изявление, за да се информират за
степента на защита на личните данни.

Бианчи Кафе ЕООД ще осигури възможност за препращане към тази Задължителна информация с
линк към своя уебсайт, с посочване или по друг подходящ начин, гарантиращ, че Вие имате
възможност
да
се
запознаете
с
нейното
съдържание.

Приложение № 1 Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка
Вашето име*:
Ваши данни за контакт (e-mail, телефон)*:
ДО
1. Наименование "Бианчи Кафе" ЕООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 131198458
3. Седалище и адрес на управление: град София-1612, район „Красно село“, ж.к.“Хиподрума“,
бл.146, вх.Б, ет.2, ап.30
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. "Производствена" 14, район "Красна поляна
5. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. "Производствена" 14, район "Красна поляна
6. E-mail: coffee@bianchi.bg
7. Телефон.: +359 2 822 11 02
8. Web site: http://bianchi.bg
◻Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни,
предоставени от мен:
◻Всички предоставени от мен лични данни
◻Само на тези данни …………………………………………………………….
за следните цели:
◻Следните цели: ……………………………………. ………………………………………………………….
◻Всички цели
◻Декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата след
оттегляне на съгласието.
Забележка: В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото
законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за
защита на личните данни, както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Подпис на лицето:………………………….

Приложение № 2 –
Искане „да бъда забравен“ - за изтриване на личните данни, свързани със субекта на данни

Вашето име*:
Ваши данни за контакт (e-mail, телефон)*:
До
1. Наименование "Бианчи Кафе" ЕООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 131198458
3. Седалище и адрес на управление: град София-1612, район „Красно село“, ж.к.“Хиподрума“,
бл.146, вх.Б, ет.2, ап.30
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. "Производствена" 14, район "Красна поляна
5. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. "Производствена" 14, район "Красна поляна
6. E-mail: coffee@bianchi.bg
7. Телефон.: +359 2 822 11 02
8. Web site: http://bianchi.bg
Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или
от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от
Вашите бази данни.
Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да
бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му
задължения.
Забележка: В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото
законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за
защита на личните данни, както следва:
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Подпис на лицето:………………………….

Приложение
Искане за преносимост на лични данни

№3

-

Вашето име*:
Ваши данни за контакт (e-mail, телефон)*:
До
1. Наименование "Бианчи Кафе" ЕООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 131198458
3. Седалище и адрес на управление: град София-1612, район „Красно село“, ж.к.“Хиподрума“,
бл.146, вх.Б, ет.2, ап.30
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. "Производствена" 14, район "Красна поляна
5. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. "Производствена" 14, район "Красна поляна
6. E-mail: coffee@bianchi.bg
7. Телефон.: +359 2 822 11 02
8. Web site: http://bianchi.bg
Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази
данни, да бъдат изпратени на:
◻ e-mail:
Моля личните ми данни да бъдат предадени в следния формат:
◻ XML
Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази
данни, да бъдат изпратени на:
…………………………………………………………………..
Забележка: В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото
законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за
защита на личните данни, както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Подпис на лицето:………………………….

Приложение № 4 Искане за коригиране на данни

Вашето име*:
Ваши данни за контакт (e-mail, телефон)*:
До
1. Наименование "Бианчи Кафе" ЕООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 131198458
3. Седалище и адрес на управление: град София-1612, район „Красно село“, ж.к.“Хиподрума“,
бл.146, вх.Б, ет.2, ап.30
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. "Производствена" 14, район "Красна поляна
5. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. "Производствена" 14, район "Красна поляна
6. E-mail: coffee@bianchi.bg
7. Телефон.: +359 2 822 11 02
Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от
трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:
………………………………………..
Моля да бъдат коригирани по следния начин:
...........................
Моля да бъдат коригирани по следния начин:
...........................
Забележка: В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото
законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за
защита на личните данни, както следва:
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Подпис на лицето:………………………….

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УЕБСАЙТА
НА „БИАНЧИ КАФЕ“ЕООД
Настоящият документ съдържа Политиката за защита на личните данни на потребителите на
уебсайта на „Бианчи кафе“ ЕООД („Политиката”) и е неразделна част от Условията за
ползване на уебсайта („Условията за ползване“). В случай че не сте съгласни с Условията за
ползване или с тази Политика, моля не използвайте уебсайта.
Политиката е в сила от 25.05.2018 г.
С цел предоставяне на стоките и услугите си на уебсайта https://bianchi.bg („Уебсайта”),
«БИАНЧИ КАФЕ» ЕООД («Бианчи кафе»/»Ние») с ЕИК 131198458, със седалище и адрес на
управление гр. София 1612, р-н Красно село, ж.к. ХИПОДРУМА, бл. 146, вх. Б, ет. 2, ап. 30,
обработва лични данни на физически лица („Субекти на данни“ /„Вие“), в съответствие с
настоящата Политика.
При обработването на лични данни Бианчи Кафе спазва всички приложими към дейността му
нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС)
2016/679 („Регламента“).
„ЛИЧНИ ДАННИ“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо
лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“);
физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде
идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име,
идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или
повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата,
умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
„ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ („Обработването”) е всяко действие или
съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с
автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, структуриране,
съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез
предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане
или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
Вие сами решавате дали и как да използвате стоките и услугите, предоставяни чрез Уебсайта.
Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или
доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е
задължително, са такива, без които е невъзможно да предложим и доставим съответната стока
или да предоставим съответната услуга или част от нея.
1. Категории субекти на данни
Във връзка с предоставените стоки и услуги Бианчи Кафе обработва информация относно
следните Субекти на данни:
(а) физически лица, ползватели на Уебсайта с регистрация, като Потребители;

(б) физически лица, ползватели на Уебсайта без регистрация, като Гости;
(в) физически лица, отправили (вкл. чрез обаждане) запитвания, поръчки, искания, сигнали,
жалби или друга кореспонденция към Бианчи Кафе;
(г) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания, поръчки, искания,
сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправени към Бианчи Кафе (вкл. чрез обаждане);
(д) физически лица, законни представители на малолетни и непълнолетни лица;
(е) физически лица, представляващи и действащи от името на юридическо лице в случаите по
б. (а) – (г) по-горе.
2. Категории данни, които обработваме
Информацията (категориите лични данни), която обработваме относно Вас съобразно тази
Политика, може да включва:
2.1. Във връзка с регистрация/ създаване на потребителски профил на физическо лице: имена,
имейл адрес, адрес, телефон, пощенски код, населено място, държава и парола;
2.2. Във връзка с регистрация/ създаване на потребителски профил на юридическо лице:
имена, ДДС номер, имейл адрес, фирма, адрес, телефон, пощенски код, населено място,
държава и парола, данни за лицето, представляващо юридическото лице;
2.3. Във връзка с извършване на покупки в електронния магазин на Уебсайта и издаване на
разходен документ: тип потребител, имена, телефон, адрес, пощенски код, населено място,
държава, ДДС номер и име на фирма (за юридически лица), начин на плащане, номер на
ваучер (ако е приложимо), инструкции и коментари към поръчката в неструктуриран вид,
имейл адрес;
2.4. Във връзка с подадени жалби, заявления, искания, молби и сигнали (вкл. в свободен
текст): неструктурирана информация, съдържаща се в съответните жалби, заявления, искания,
молби и сигнали, както и информация, свързана с резултата от обработването им;
2.5. Във връзка с абониране за получаване на маркетингови съобщения за продукти,
промоции, планирани събития, промотиране на нови продукти, игри, класации за найпродавани продукти и друга актуална информация като търговски предложения, събития,
медийни публикации и т.н.: име и фамилия, имейл адрес, допълнителна информация относно
абоната, предпочитан формат на бюлетина (HTML/ текст) ;
2.6. Във връзка с публикуване на мнения, коментари и др. под.: три имена, дата, оценка на
продукта, мнение (текстово съдържание в неструктуриран вид);
2.7. Логове: информация от логове за извършване на регистрация и за съгласяване с
Условията за ползване и Политиката за защита на личните данни (лог за дата, час и IP адрес),
от логове за влизане в акаунт, от сървърни логове и от логове на устройства за защита на

сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория (лог за
дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство);
2.8. „Бисквитки“: За функционирането на Уебсайта е необходимо ползването на „бисквитки“.
Детайлно описание на използваните „бисквитки“, тяхното предназначение и информацията,
която се обработва посредством тях, може да бъде намерено в Условията за ползване на
уебсайта на Кафе Бианчи, достъпни на: www.bianchi.bg
2.9. Други данни: Кафе Бианчи може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в
случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни
електронни форми в Уебсайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.
3. Цели на обработването на лични данни
Кафе Бианчи събира, съхранява и обработва информацията, описана в т. 2 по-горе, за целите,
предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Уебсайта. В зависимост от
правното основание за обработването тези цели могат да бъдат:






Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на Бианчи Кафе;
Цели, свързани с и/или необходими за изпълнението на договорите, сключвани с
Бианчи Кафе или за предприемане на стъпки по искане на Субекта на данните преди
сключването на договор;
Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на Бианчи Кафе и
трети лица;
Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие.

3.1. Целите за обработване на лични данни от Бианчи Кафе, свързани със спазване на
законови задължения, включват:
(а) обслужване на сигнали, жалби, искания за упражняване на права и други подобни, както и
на рекламации и търговски гаранции (ако е приложимо), включително изготвянето на
отговори по тях;
(б) осчетоводяване, фактуриране и отчитане на получаваните и извършвани плащания
съобразно действащото данъчно и счетоводно законодателство;
(в) пазене на логове на електрони волеизявления;
(г) други дейности по изпълнение на законови задължения (данъчни, счетоводни,
регулаторни, лицензионни и др.) на Бианчи Кафе, свързани с предоставяне на информация
към компетентни държавни и съдебни органи и с оказване на съдействие при проверки от
компетентни органи.
3.2. Целите за обработване на лични данни от Бианчи Кафе, свързани с и/или необходими за
изпълнението на договорите или за предприемане на стъпки по искане на Субекта на данните
преди сключването на договор с Бианчи Кафе, включват:
(а) приемане, администриране и обработване на поръчки;

(б) изпълнение и осъществяване на доставка на покупки, извършени през Уебсайта;
(в) обслужване на клиенти, включително предоставяне на онлайн услугите, достъпни на
Уебсайта;
(г) осигуряване на възможност за регистрация на профил в Уебсайта и администриране и
поддържане на регистрираните профили;
(д) осъществяване на комуникация, свързана с предоставяните услуги;
(е) администриране и получаване на плащания за предоставяните услуги, вкл. от разстояние;
(ж) приемане, администриране и обработване на рекламации;
(з) финансово-счетоводна дейност и администриране, обработване и събиране на дължими
плащания за предоставените услуги;
(и) възстановяване на грешно преведени суми;
(к) осигуряване на индивидуален подход при предоставяне на услугите, съобразен със
заявените от ползвателите предпочитания.
3.3. Целите на легитимните интереси на Бианчи Кафе или на трети лица (други ползватели на
Уебсайта (регистрирани и нерегистрирани потребители на Уебсайта), служители на Бианчи
Кафе и негови подизпълнители или доставчици на услуги), за които може да е необходимо
обработване на личните данни на Субектите на данни, включват:
(а) осигуряване на нормалното функциониране и използване на Уебсайта от страна на
Субектите на данни и от страна на трети лица, включително за целите на поддръжката и
администрирането на Уебсайта, предотвратяване на кибератаки и други злоумишлени
действия;
(б) моделиране, развитие и подобряване функционалността на Уебсайта;
(в) осъществяване на необходимата комуникация със Субектите на данните, включително по
електронен път, във връзка с уведомяването им при промени в Условията за ползване, тази
Политика и други важни промени, свързани с предоставянето на стоките и услугите или с
функционирането на Уебсайта;
(г) дейности по извършване на проверки във връзка с постъпили жалби, сигнали, молби и др.
под.;
(д) осъществяване и закрила на правата и законни интереси на Бианчи Кафе, включително и
по съдебен ред и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните
интереси на другите посетители в Уебсайта;
(е) администриране и управление на услугите, предоставяни през Уебсайта, и обслужване на
регистрираните потребители и посетителите на Уебсайта ;

(ж) установяване на взаимоотношения с нови потребители;
(з) управление и контрол на качеството на предоставяните от Бианчи Кафе услуги.
3.4. Целите за обработване на лични данни на основание съгласие, дадено от Субекта на
данните, включват:
(а) изпращане на маркетингови и рекламни съобщения за продукти, услуги, специални
оферти, пакети, събития и други подобни.
(б) проучвания и получаване на обратна връзка относно качеството на услугите;
(в) изпращане на информационни бюлетини;
(г) други цели, за които конкретно е предоставено съгласие от Субекта на данни.

4. Срокове за съхранение на данните
Тук можете да намерите информация за срока на съхранение на различните видове данни.
При съхранението на данни, Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в
минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на услугите и за
спазване изискванията на закона.
Типове данни

За
целия
период
на
поддържане
на
регистрацията, профила в
Регистрационни
данни
и
данни, Уебсайта и до 5 (пет)
съдържащи се в години от прекратяване на
регистрацията
профила

Пояснения
Тези данни Ви идентифицират като страна
по договора за предоставяне на услугите в
уебсайта. С цел разрешаване на възможни
спорове, възникнали или станали известни
след прекратяване на договора и във
връзка със Закона за електронния документ
и електронните удостоверителни услуги
(ЗЕДЕУУ) (виж по-долу), тези данни се
съхраняват за период до 5 (пет) години от
прекратяване на регистрацията.

до 10 (десет) години,
считано от началото на
Данни за плащания годината, следваща тази,
и фактури
през която се дължи
плащане на задължението за
съответната година.

Тези данни са необходими с оглед
данъчното и счетоводно законодателство,
като определеният срок за съхранение е
съобразен с техните изисквания.

Логове

Период на съхранение

Бианчи Кафе като посредник при
За срок от 1 (една) година.
електронни изявления по смисъла на
С оглед изискванията на
Закона за електронния документ и
ЗЕДЕУУ логът се пази за
електронните удостоверителни услуги има
срок от 1 (една) година
задължение да пази лог-информация

относно времето и източника за всяко
извършено електронно изявление чрез
Уебсайта. В допълнение с цел гарантиране
сигурността на Услугите, нормалното
функциониране на Уебсайта и защитата и
осъществяването на законните права и
интереси на Бианчи Кафе и на другите
ползватели на Уебсайта сред данните,
които биха могли да бъдат пазени
съобразно този срок са логове за
извършените вход/изход от Уебсайта,
изтриването на данни в Уебсайта, достъп
до данни в Уебсайта и др. под. действия с
правно значение, извършени в Уебсайта.
Абонаментът може да бъде прекратен по
всяко време. Когато Субектът на данните
За периода, за който е
Данни от абонамент
оттегли своето съгласие за получаване на
активен абонаментът, до
за имейл бюлетин
имейл бюлетин, данните от абонамента,
неговото прекратяване
необходими за изпращането му, се
изтриват.

Кореспонденция,
жалби и сигнали

С цел разрешаване на подадени жалби,
сигнали, спорове, запитвания, искания или
други въпроси, отправени в комуникация
към Нас, постъпила чрез Уебсайта, чрез
изпращане по регулярна или електронна
Корeспонденция, жалби и
поща, Ние съхраняваме и обработваме тази
сигнали се съхраняват за
информация, както и резултата от това
срок до 5 (пет) години
обработване. Предвид на давностните
срокове
съгласно
българското
законодателство с цел разрешаване на
възникнали спорове, тази информация се
съхранява за период до 5 (пет) години

Бисквитки

За описание на използваните „бисквитки“
вж. Условията за ползване на Уебсайта,
достъпни на www.bianchi.bg

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или
искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от
посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред
всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат промененяни, в случай, че бъде
установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото
законодателство.
5. Предоставяне на информация
Бианчи Кафе не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен
описаните в тази Политика, Условията за ползване и предвидените в закона случаи.

5.1. Предоставяне на информация на подизпълнители, обработващи данни по възлагане
Лични данни на Субектите на данни по тази политика и друга информация относно тях могат
да бъдат разкрити на и обработвани от трети лица, на които Бианчи Кафе е възложило
извършването на определени услуги, свързани със Уебсайта, като напр. обработване на
информация за статистически и маркетингови цели, извършване на тестове и проби на
работата на Уебсайта, услуги за колокация на сървърното и мрежово оборудване, правни
услуги, счетоводно-финансови услуги, логистични услуги и др. Такива лица могат да бъдат
доставчици на платежни услуги от разстояние, дружества, предоставящи транспортни и
куриерски услуги, както и други лица, които участват в обработването и обслужването на
плащания и осчетоводяването, предоставяне на услуги за колокация, правни услуги, услуги по
съхранение, опаковане и експортиране на продуктите и други подобни дейности, свързани с
предоставяните през Уебсайта услуги.
Тези данни ще бъдат разкривани само в обем, който е необходим за извършването на
възложената работа. Тези трети лица ще действат като обработващи данни от името на
Бианчи Кафе и ще бъдат задължени да обработват данните при стриктно спазване на
инструкциите на Бианчи Кафе и само за целите, предвидени в Условията за ползване и в тази
Политика.
5.2. Предоставяне на информация на търговски партньори и други администратори на
лични данни
С цел извършване на дейности по администриране дейността на Бианчи Кафе, обслужване на
Субектите на данни, техническа поддръжка и администриране на Уебсайта и на
предоставяните чрез него услуги, информацията относно Субектите на данни може да се
предоставя и на партньори на Бианчи Кафе.
С приемането на тази Политика Субектът на данните декларира, че е информиран и се
съгласява информацията относно него респ. информацията, предоставяна от него за другите
Субекти на данни (напр. лица, на които е законен представител), да бъде предоставяна от
Бианчи Кафе на други администратори на лични данни и по-конкретно на търговски
партньори на Бианчи Кафе по горния абзац и съответно да бъде обработвана от тях за целите
предвидени в тази Политика.
5.3. Предоставяне на информация по силата на нормативно установено задължение
Наред с горното, Бианчи Кафе може да разкрие Ваши лични данни на трети лица, когато това
е предвидено в закон, включително, ако това бъде поискано от Бианчи Кафе по надлежен
начин от надлежен ред компетентен държавен или съдебен орган, когато Бианчи Кафе е
получило изричното съгласие на Субекта на данните за това, както и когато това се налага за
защитата на права и законни интереси на Бианчи Кафе или на потребители на Уебсайта.
6. Права по отношение на личните данни
Регламентът предвижда следните права:

6.1. Право на информираност – Вие имате право да получите информация относно
извършваното обработване на личните Ви данни от страна на Бианчи Кафе. Настоящата
Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни
във връзка с предоставяните Услуги.
6.2. Право на достъп – Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват
Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви
във връзка с това.
6.3. Право на коригиране – Вие имате право да поискате коригиране или попълване на Ваши
лични данни, в случай че те са непълни или неточни.
6.4. Право на изтриване – Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в
случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово
задължение.
6.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни – Регламентът
предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице
основания за това предвидени в него.
6.6. Право за уведомяване на трети лица – В случай че е приложимо, Вие имате право да
изискате от Бианчи Кафе да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните Ви
данни за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на
личните му данни, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия от
Бианчи Кафе;
6.7. Право на преносимост на данните – Вие имате право да получите личните данни,
които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат,
пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по
Ваша преценка.
6.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано
обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по
подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в
приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са
предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.
Такива гаранции са най-малко правото на човешка намеса от страна на Бианчи Кафе,
правото да изразите гледната си точка и да оспорите решението.
6.9. Право на оттегляне на съгласие – Вие имате право, по всяко време, да оттеглите
съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас
съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на
даденото съгласие до момента на оттеглянето му.
При услуги, предоставяни на основание Вашето съгласие като напр. абонамент за получаване
на имейл бюлетин, чрез функционалностите на Уебсайта е предвидена възможност за
прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).

6.10. Право на възражение – Вие имате право да възразите по отношение на данни,
обработвани на базата на легитимен интерес.
В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е
основателно, ще го изпълним. Ако намерим, че съществуват убедителни законови основания
за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на
правни претенции, ще Ви информираме за това.
6.11 Право на жалба до надзорен орган
Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган , ако считате, че обработването на
лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на
личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните
данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
7. Данни за контакт с администратора на лични данни „Бианчи Кафе“ ЕАД
Седалището и адресът на управление на Бианчи Кафе са: гр. София 1612, р-н Красно село,
ж.к. ХИПОДРУМА, бл. 146, вх. Б, ет. 2, ап. 30, тел.:+359 2 822 11 02, ДДС №: BG131198458,
Адресът за кореспонденция и адресът на мястото, където Бианчи Кафе осъществява
стопанската си дейност по смисъла на чл. 47, ал. 1, т. 4 ЗЗП, е: гр. София, ул.
"Производствена" 14, район "Красна поляна; тел.:+35928221102.; Имейл адрес:
coffee@bianchi.bg
При въпроси, свързани със защитата на лични данни, можете да се обръщате към
представителя по защита на личните данни в Дружеството-Администратор на лични данни:
1.
2.
3.
4.

Име: Иван Люцканов
Данни за кореспонденция: гр. София, ул. "Производствена" 14, район "Красна поляна";
Телефон: +359 87 86 88 110
Email: i.lyutskanov@bianchi.bg

Субектите на данни могат да упражнят правата си по т. 6.1-6.10 от тази Политика, като
отправят съответно писмено искане към Бианчи Кафе на адреса за кореспонденция и
координатите на Бианчи Кафе по-горния абзац.
Искането може да бъде упражнено и по електронен път, като за целта трябва да е подписано
от Субекта на данни с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014
на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар
и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, и да се изпрати до Бианчи Кафе на адреса на
електронна поща, посочен в координатите за връзка с Бианчи Кафе по тази точка.
Субектите на данни могат да упражнят правата, свързани с личните им данни лично или чрез
изрично упълномощено от тях лице (с нотариално заверено пълномощно).

Част от правата могат да бъдат упражнявани и чрез наличните в Уебсайта функционалности.
8. Условия, приложими за съгласието на лице на възраст под 18 години във връзка с
услуги на информационното общество
В случаите, когато основание за обработването на личните данни на Субект на данни е
изричното му съгласие и това обработване е свързано с прякото предлагане на услуги на
информационното общество на Субект на данни, който е на възраст под 18 години,
обработването на личните данни на такъв Субект на данни се извършва единствено след
дадено съгласие и от родителя/ настойника/ попечителя на този Субект на данни.

Настоящата Политика е съставена от „Бианчи Кафе“ ЕАД с оглед изпълнение на
задълженията му за предоставяне на информация на субектите на данни по чл. 13 и чл. 14 от
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

