ПОЛИТИКА на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Добре дошли,
Радваме се, че избрахте да посетите сайта на NFT CREDO Колекционерски спортни
артикули. Ние сме загрижени за поверителността на Вашите лични данни и за
информация, която споделяте с нас и бихме искали да знаете как използваме и
съхраняваме информацията, която събираме за Вас. “М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, се грижи за
поверителността на личните данни и възприема най-добрите практики в съответствие
с приложимите закони и разпоредби за защита на личните данни, включително Общия
регламент за защита на данните на ЕС (“GDPR”).

Използване на този уебсайт
Настоящата Политика за защита на личните данни описва информацията, която
събираме от Вас, и как същата се съхранява от „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, и бива
обработвана в Европейския съюз, както е описано по-долу.
Този уебсайт и свързаните с него настоящи и бъдещи проекти – търгове, събития и
публикации на NFT CREDO Колекционерски спортни артикули предоставят продукти,
съдържание и услуги за професионална и потребителска аудитория и не са
предназначени за лица на възраст под 18 години. Ние не събираме и съхраняваме
съзнателно лични данни, от лица под 18 годишна възраст.
Ако сте гражданин на Европейския съюз (ЕС), моля обърнете внимание, че в
настоящата Политика за защита на личните данни има много разпоредби, които важат
единствено за Вас.

Настоящият документ описва:
-

Каква информация събираме, и как я събираме

-

Как защитаваме Вашите лични данни

-

Как използваме Вашите лични данни и приложимото правно основание

-

Кога и как споделяме Вашите лични данни с други лица

-

Колко дълго пазим Вашите лични данни

-

Вашите права и предпочитания

-

Как можем да помогнем? Как да се свържете с нас?

Каква информация събираме за Вас
Информация, която ни предоставяте: Ние събираме информация, предоставяна ни от
Вас, когато попълвате формуляри за регистрация или ни предоставите данните по
имейл, или например при регистриране на профил при нас. Тази информация може да
включва Вашите имена и фамилия, електронен адрес, телефонен номер, на и друга
информация, отнасяща се до услугата, за която се събират и обработват данните Ви.
Събираме всякаква информация, съдържаща се в която и да е кореспонденция между
Вас и нас, чрез формуляр за контакт на уебсайта и имейли, телефонни обаждания и
др.
Събираме информация за Вас, когато посещавате нашият уебсайт и как го използвате.
Това може да включва Вашият IP адрес, информация за устройство, тип на браузъра,
източник на препращане, продължителност на посещението, операционна система,
брой прегледи на страници, кои страници сте прегледали и друга подобна
информация. Тази информация може да бъде събирана от трети страни доставчици на
услуги за анализ на уебсайтове от наше име и/или чрез „бисквитки“. Ние също така
използваме „бисквитки“ и пиксели в нашите имейли, за да проследяваме броя на
предоставяния и отваряния, резултатите от които се съхраняват срещу имейл адрес и
профил Ви. За повече информация относно „бисквитките“, моля, вижте нашата
Политика за бисквитките.
Как получаваме информацията
Ние можем да събираме Вашите лични данни, когато се регистрирате с цел
получаване на информация за актуални настоящи и предстоящи търгове, новини, или
други услуги, предлагани от „NFT CREDO“ Колекционерски спортни артикули“ или
негови партньори – трети страни („партньори“) като: публикации, абонаменти,
бюлетини, членство, официални съобщения.
Как защитаваме Вашите лични данни?
„М.Б.С.ТРЕЙД“
АД,
поддържа
предпазни
мерки,
включващи
технически
организационни мерки за сигурност с цел защита на Вашите лични данни от загуба,
злоупотреба, неразрешено използване, достъп, непреднамерено разкриване, промяна
и унищожаване.
Непрекъснато актуализираме и тестваме сигурността и ограничаваме достъпа до
Вашите лични данни само до тези лица, които трябва да разполагат с тях с цел
предоставяне на съдържанието на услугите на уебсайта на NFT CREDO“
Колекционерски спортни артикули“.

Съхраняване на Вашите лични данни
Можем да съхраняваме Вашите лични данни чрез собствени местни сървъри на
„М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, или други вътрешни технологии. Вашите лични данни не се
споделят с трети страни.
Как използваме Вашите данни и приложимо правно основание
Можем да използваме информацията Ви за следните цели, в зависимост
отношенията, които имаме с Вас. Преди да ни предоставите своите лични данни,
Ви дадем по-конкретна информация, когато това е необходимо, за това как
използваме Вашите данни, както и линк към настоящата Политика за защита
личните данни.

от
ще
ще
на

Ние използваме личните данни
за:

Целта на това е:

Приложимо
основание:

правно

Да Ви предоставим информация,
която сте поискали от нас, във
връзка с предстоящи търгове,
актуални търгове публикации или
други услуги, които предоставяме
(например електронни бюлетини).

Вашите данни за контакт
ще ни бъдат необходими,
за да Ви информираме за
продуктите и услугите, за
които сте посочили, че
имате интерес.

Посредством
конкретното
искане на информация от нас
Вие давате съгласието си да
използваме личните Ви данни
за целите на предоставянето на
тази информация.

Общо управление и организиране
на нашите търгове, например, за
да се свържем с Вас с
информация за актуални и
предстоящи търгове.

Вашите данни ще ни
бъдат необходими за
планиране и логистика,
фактуриране, и др.

В
случай,
че
сте
се
регистрирали за абонамент,
Вашите лични ще са ни
необходими за изпълнение в
наш Законен интерес е да
използваме
Вашите
лични
данни за общо управление и
логистика на търговете.

Да поддържаме връзка с Вас за
настоящи и бъдещи търгове и
услуги, които може да
представляват интерес за Вас.

Да Ви информираме за
настоящи
и
бъдещи
търгове или услуги, към
които
сте
заявили
интерес по-рано от нас.
Да
анализираме
ефективността на нашите
продукти и предложения
за Вас.

В наш законен интерес е да Ви
държим в течение за нашите
търгове и услуги, подобни на
тези, на които, към които сте
заявили интерес по-рано от нас.
Винаги когато разчитаме на
такива законни интереси, ще
предлагаме
възможност
за
отказване на участие, както и от
абонамент
за
всякаква
маркетингова
информация,
изпращана Ви от нас.

Да анализираме трафика на
потребителите
с
цел
измерване използването на
нашия уебсайт и подобряване
на тяхното съдържание.

Може
да
използваме
информация като Ваше IP
адрес за целите на анализа
на страниците ни, както това
може
да
включва
и
подобряване
съдържанието
на нашите уебсайт и услуги.
За повече информация, моля,
запознайте се с нашата
Политика за бисквитките.

Да публикуваме информация
относно партньорите на „NFT
CREDO
Колекционерски
спортни артикули“ с цел
прозрачност и информираност

Може да публикуваме името
на юридическото
лице –
партньор на „NFT CREDO”,
лица за контакти, телефони,
адрес,
уеб
страница
и
фирмено лого.

Намираме уеб анализа за
законен интерес на нашия
бизнес, позволяващ ни да
отговаряме
по-добре
на
Вашите нужди като клиент.

Кога и как споделяме Вашите лични данни с други лица
Ние на споделяме Вашите лични данни с трети лица и страни.
Колко дълго пазим Вашите лични данни
Ние запазваме Вашите лични данни за срока на бизнес отношенията Ви с нас и
съхраняваме Вашата информация единствено толкова дълго, колкото е необходимо за
всяка цел, за която я използваме, освен ако сме получили съгласието Ви да я
използваме за друга или подобна цел.
Вашите права и предпочитания
В случай, че ни информирате, че желаете личните Ви данни да бъдат изтрити или, че
вече не желаете да комуникираме с Вас с маркетингова цел или желаете да
ограничите другояче обработката на Вашите лични данни от страна на „NFT CREDO”
Колекционерски спортни артикули, ние можем да запазим основна информация с цел
да избегнем изпращането на нежелани материали в бъдеще и да запазим като архив
Вашето искане и нашият отговор.
Потвърждаване на личните Ви данни
Този раздел се отнася за всички лични данни, събирани от „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, от
гражданите на ЕС.

За потвърждение, „NFT CREDO” Колекционерски спортни артикули, обработва Вашите
лични данни или за достъп, актуализиране или коригиране на личните данни, които

„NFT CREDO” Колекционерски спортни артикули, притежава за Вас, или за получаване
на копие за повторно използване на Вашите собствени цели, моля изпратете Вашите
данни на адрес: contact@nftcredo.com
В случай , че желаете да редактирате или поправите личните си данни, моля
изпратете имейл на адрес: contact@nftcredo.com
Изтриване на личните Ви данни
Този раздел се отнася за всички лични данни, събирани от „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД.
В случай, че желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, моля изпратете имейл на
адрес: dpo@palmsbet.com.
За отказ от маркетингови съобщения
В случай , че желаете „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, да преустанови комуникацията си със Вас с
маркетингови цели, моля изпратете имейл на адрес: dpo@palmsbet.com.
За ограничаване обработката на личните Ви данни
В случай, че желаете да ограничите по друг начин обработката на личните Ви данни от
„М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, моля, изпратете имейл на адрес: dpo@palmsbet.com.
-

В случай, че желаете да възразите, съгласно чл. 21 от Регламента 2016/679,
моля изпратете имейл на адрес: dpo@palmsbet.com.

-

В случай, че не желаете да бъдете обект на решение, основано на
автоматизирана обработка, включително профилиране, моля изпратете имейл
на адрес: dpo@palmsbet.com.

Мерки за защита на личните данни, въведени от „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД.
„М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, e въвело мерки за ефективна защита на обработваните лични
данни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в
РЕГЛАМЕНТ 2016/679, като е приело Вътрешни правила за защита на личните данни.
Процедура за начините на комуникация при жалба, преносимост на данни, за
прозрачност при обработване на личните данни, за управление на исканията на
субекти, по получаване на съгласие, по уведомяване за нарушение на сигурността, за
съхраняване и унищожаване на документи, както и редица други технически мерки за
осигуряване сигурността на личните данни.
Достъп до личните Ви данни в рамките на нашата организация имат само лица, чиито
трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите,
за които данните са били събирани и се обработват. Във всички договори, които
сключваме със служителите и трети лица, на които възлагаме обработване на личните
Ви данни, включваме договорни клаузи за поверителност на данните.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ
На нашите уебсайтове използваме идентификационни технологии като „бисквитки“.
За повече информация, моля прегледайте Политика за бисквитки

Име на бисквитка

произход

срок

Категория

Описание

pll _ language

https://www.nftcredo.com

1
година

Статистически

Тази бисквитка
се използва за
определяне на
предпочитания
език
от
посетителя и
настройва
автоматично
сайта, според
него, ако това
е възможно.

_ga

https://www.nftcredo.com

2
години

Статистически

Използва се за
регистрация
на
уникално
ID, което дава
статистически
данни
как
посетителят
използва
уебсайта.

_gid

https://www.nftcredo.com

Само за
периода
на
сесията

Статистически

Използва се за
регистрация
на
уникално
ID, което дава
статистически
данни
как
посетителят
използва
уебсайта.

_gad

https://www.nftcredo.com

Само за
периода
на
сесията

Статистически

Използва се от
Google
Analytics за да
филтрира
заявките.

CookieConsentBulkTicket Cookiebot.com

1
година

Предпочитания Удостоверява
съгласие
за
приемане
на
политика за кукита
за няколко сайта

CookieConsent

1
година

Задължително

Маркетингови

https://www.nftcredo.com

fr

www.facebook.com

3
месеца

r/collect

www.doubleclick.com

Само за Маркетингови
периода
на
сесията

Съхранява
съгласието
политиката
кукита
съответния
домейн.

с
за
за

Използва се от
Фейсбук, за да
предоставя серия
от реклами на
продукти,
използвани
от
трети страни –
рекламодатели
Това „куки“
изпраща данни на
Google Analytics
относно
устройството на
потребителя и
неговото
поведение .То
позволява
посетителя на
другите му
устройства и
маркетингови
канали.

Как можем да помогнем ? Как да се свържете с нас ?
Въпроси, притеснения или оплаквания:
В случай, че имате въпроси, притеснения или оплаквания относно практиките личните
данни на „NFT CREDO“ Колекционерски спортни артикули“ или настоящата Политика
за защита на личните данни. Ви препоръчвам да се свържете с нашия служител по
защита на личните данни.
На имейл адрес: dpo@palmsbet.com.
Ако смятате , че сте претърпели вреди поради нарушаване на правата Ви от страна на
„NFT CREDO“ Колекционерски спортни артикули“, съгласно настоящата Политика за
защита на личните данни и „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, не е обработило жалбата Ви по
подходящ начин, всеки гражданин на ЕС може да подаде жалба и до компетентния
надзорен орган:
Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан
Лазаров“ № 2 (www.cpdp.bg).
Данните за контакт на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, са:
ЕИК 121334627
Ул. Забърде № 1
София 1000
България
Електронна поща : contact@nftcredo.com
Длъжностно лице по защита на данните: dpo@palmsbet.com.
Обратна Връзка
Обратната връзка с Вас е Важна за нас. Бихме искали да чуем и Вашите идеи, мнения
и коментари за услугите на уебсайта ни „NFT CREDO“ Колекционерски спортни
артикули“. Моля, пишете на адрес: contact@nftcredo.com

