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Декларация за поверителност 
Защитата на личните Ви данни е особен приоритет за нас. Обработваме данните Ви 
изключително на основание на законовите разпоредби (Общ регламент относно защита на 
данните, Закон за телекомуникациите 2003). В тази Декларация за защитата на данните , Ви 
информираме за най-важните аспекти на обработването на данни в рамките на нашия уебсайт. 

 

 

Контакт с нас 
Ако се свържете с нас чрез формуляр на уебсайта или по имейл, Вашите посочени данни се 
съхраняват при нас за целите на обработване на запитването, и в случай на допълнителни 
въпроси за срок от шест месеца. Не предоставяме тези данни без Вашето съгласие. 

Освен това за целите на изпълнение на договори при нас се съхраняват следните данни: данни 
за фирмата (фирма, идентификационен номер по ДДС, адрес, фирмен номер), както и лични 
данни като име, професионален имейл-адрес, фирмен телефонен номер (включително мобилен 
телефон), позиция или отдел (доколкото са известни). Предоставените от Вас данни са 
необходими за изпълнение на договора, респективно за изпълнение на преддоговорни 
дейности. Без тези данни не можем да сключим договора с Вас. Предоставяне на данни на трети 
лица не се извършва, с изключение на предаване на обработващите банкови институции/ 
доставчици на платежни услуги, на наетите от нас транспортни фирми/ спедитори за доставка 
на стоката, както и на данъчните ни консултанти за изпълнение на данъчноправните ни 
задължения, както и на нашия обработващ лични данни - ЮМО ГмбХ  и Ко. КГ във Фулда 
(Германия). 

В случай на търговска сделка всички данни от договорното правоотношение се съхраняват до 
изтичане на данъчноправния срок за съхранение (7 години). 

Данните име, адрес, закупени стоки и дата на покупка, както и предварително направени 
уговорки за спецификации освен това се съхраняват до изтичане на срока за обезщетение 
според според Общия граждански кодекс (30 години). Обработването на данни се извършва на 
базата на законовите разпоредби на § 96, ал. 3 от Закона за телекомуникациите, както и на чл. 6, 
ал. 1, буква а) (съгласие) и/ или буква б) (необходими за изпълнение на договор) от Общия 
регламент относно защитата на данните. 

В случай на продължително отношение на нашите предприятия си позволяваме да съхраняваме 
данните до края на горепосочените срокове на съхранение на последно изпълнената поръчка, и 
да ограничаваме достъпа при нас само чрез организационни мерки. 

 

 

Бисквитки 
Нашият уебсайт използва така наречени бисквитки. При тях се касае за малки текстови 
файлове, които се съхраняват с помощта на браузъра във вашето крайно устройство. Те не 
нанасят вреди. 

Използваме бисквитки, за да оформим предложенията си в полза на потребителите. Някои 
бисквитки остават съхранени в крайното Ви устройство, докато Вие ги изтриете. Те ни 
позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото посещение. 

Ако не желаете това, можете да настроите браузъра си така, че да Ви информира за поставянето 
на бисквитки и да разрешавате това само в конкретни случаи. 
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При деактивирането на бисквитки функционалността на нашия уебсайт може да бъде 
ограничена. 

 

 
 

Уебанализ 
Нашата уеб-страница използва функции на услугата за уебанализ „etracker“. – Съответната 
информация за защита на личните данни на този инструменти молим да получите от страницата 
на „etracker“ на адрес https://www.etracker.com/datenschutz/.  За целта се използват бисквитки, 
които спомагат за анализиране използването на уеб-страницата от нейните потребители. 
Получените по този начин данни се прехвърлят и съхраняван на сървъра на доставчика. 

Можете да предотвратите това като настроите браузъра си така, че да не бъдат съхранявани 
бисквитки. 

Нашият обработващ лични данни е сключил съответен договор за обработване на лични данни 
с доставчика. 

Вашият IP-адрес се обработва, но веднага (например чрез изтриване на последните 8 бита) се 
псевдонимизира. С това остава възможно само грубо локализиране. 

Обработването на данни на база на законовите разпоредби на § 96, ал. 3 от Закона за 
телекомуникациите, както и на чл. 6, ал. 1, буква а) (съгласие) и/ или буква б) (необходими за 
изпълнение на договор) от Общия регламент относно защитата на данните. 

Нашето желание в рамките на Общия регламент относно защитата на данните (правен интерес) 
е подобряването на нашите предложения и на нашето уеб-представяне. Тъй като личното 
пространство на нашите потребители е важно за нас, данните на потребителите се 
псевдонимизират. 

 

 

Бюлетин 
През нашия уебсайт имате възможност да се абонирате за нашия бюлетин. За целта ни е 
необходим Вашия имейл адрес и Вашата декларация, че сте съгласни с получаване на бюлетин. 

За да Ви набавяме целенасочено информация, освен това събиране и обработваме доброволно 
направени данни за професионалните и/ или областите на интерес, свързани с позицията. 

Вие можете да прекратите по всяко време абонамента за бюлетина. За целта молим да 
използвате предоставения в бюлетина бутон за прекратяване на нашата бюлетин-услуга.   

На клиенти, които са се възползвали от бюлетин-услугата ни още преди 25.05.2018г. , ще 
продължим да предоставяме тази услуга безплатно. Правото на оттегляне остава незасегнато от 
това. 

 

 

Вашите права 
По принцип са Ви предоставени права на информация, коригиране, изтриване, ограничаване на 
обработването, преносимост на данните, на оттегляне и възражение. Ако смятате, че 
обработването на Вашите данни противоречи на законодателството по защита на данните или 
че Вашите претенции във връзка със защита на личните данни са нарушени по друг начин, 
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можете да подадете жалба до надзорния орган, или съответната инстанция  за защита на 
личните данни (“Datenschutzbehörde”).  

 

Можете да се свържете с нас на следните контакти: 
 
 
 
ЮМО БЪЛГАРИЯ ЕООД 
Управител – Томислав Маричич 
гр. София 
ул.Професор Кирил Попов 59 
тел  00359 2 4052988 
 
 


