
 Информация за обработване при събиране на лични данни 
Информация за обработване на лични данни, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данни в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. раздел 2, член 13.  
Организация: Шато Ботево ООД. Адрес: ул. Георги Гюлмезов 7. Имейл за контакт: office@chateaubotevo.com.  Телефон за контакт: (+359) 878 955 590. Уебсайт: 

https://www.chateaubotevo.com.. 

 

  
Този документ с име "Информация за обработване на лични данни", и код "D_A13_BG" версия номер 1, е изготвен на 11/18/2019  

за Шато Ботево ООД от GDPRТест (https://gdprtest.bg/) и е последно обновен на 11/18/2019.  

 Идентификация на Администратор на лични данни 

Име: Шато Ботево ООД Държава: България 

Адрес: ул. Георги Гюлмезов 7 Телефон: (+359) 878 955 590 

Град/Село: гр. Сливен e-mail: office@chateaubotevo.com 

Пощенски код: 8800 Уебсайт: https://www.chateaubotevo.com 

 Цел и правно основание за обработката на личните данни 

Лични данни Цел на обработването Правно основание 

Потребителско име, ел. адрес, 

адрес за доставка, адрес за 

фактуриране 

Предоставяне на търговска 

информация  

• Съгласие от субекта за предоставяне на лични данни във връзка с 

получаването на търговска информация относно продукти на Шато 

Ботево ООД , Съгласие от субекта за обработка на личните му данни. 

Съгласно член 6, параграф 1, буква а) 

 Информация относно получателите или категориите получатели на личните данни 
Съгласно член 13, параграф 1, буква д) 

Лични данни Получатели/категории получатели 

Потребителски име, ел. поща, адрес за доставка, лице 

за контакт, тел за контакт, история на поръчките 

Не се предоставят на други получатели освен законово определени Държавни административни 

структури и органи на изпълнителната власт, http://iisda.government.bg/ras/adm_structures 

При доставка с куриер: данните се предоставят на лицензирани куриерски фирми, контакт 

https://crc.bg/bg/rubriki/136/publichni-registri 

Срок за съхранение: До сключване на договор от разстояние и/или до оттегляне на съгласието. 
Съгласно член 13, параграф 2, буква а) 

Информация за правата Ви свързани с обработката на лични данни: 
Съгласно член 13, параграф 2, буква б) 

Право Основание Описание на правото 

Право на достъп член 15 Право на потвърждение за обработка и достъп до Вашите лични данни. 

Право на коригиране член 16 Да коригирате неточни или непълни лични данни. 

Право на изтриване член 17 Да поискате изтриване на Вашите лични данни. 

Право на ограничаване 

на обработването 

член 18 Да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. 

Задължение за 

уведомяване  

член 19 Да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие свързани с коригиране, изтриване или ограничаване на 

обработването. 

Право на възражение член 21 Да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни: 

 за изпълнението на задача от обществен интерес, на база на официални правомощия, за целите на легитимните 

интереси включително профилиране. Обработване за целите на директния маркетинг, за целите на научни, 

исторически изследвания или за статистически цели. 

Право на отказ от 

автоматизирана 

обработка,  

член 22 Имате право да откажете да бъдете обект на решение, основаващо се единствено само на автоматизирано 

обработване включително профилиране, което поражда правни последствия за вас или ви касае значително. 

Право на преносимост член 20 Имате право да получите личните данни. 

Право на жалба и 

ефективна съдебна 

защита 

член 77, 78 и 

79 

Имате право да подадете жалба до Комисията по Защита на личните Данни при нарушения на Регламент (ЕС) № 

2016/679 от 27 април 2016 г. и право на ефективна защита срещу КЗЛД, администратор или обработващ на 

Вашите лични данни.  

Право на обезщетение  член 82. Имате право на обезщетение за материални или нематериални вреди претърпени в следствие на нарушение на 

Регламент (ЕС) № 2016/679. 

Как да упражните правата си 

На място В интернет 

Адрес: ул Георги Гюлмезов 7, гр. Сливен, 8800 Уебсайт : https://www.chateaubotevo.com e-mail:office@chateaubotevo.com 

Можете да упражните правата си и във всеки един офис на Шато Ботево ООД. Пълен списък можете да намерите на: https://www.chateaubotevo.com 

Право на жалба до надзорен орган 
Съгласно член 13, параграф 2, буква г) 

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни извършвана от нас или относно начина, по който  сме разгледали ваша 

жалба, имате право да подадете жалба на e-mail: office@chateaubotevo.com или в Комисията за Защита на Личните Данни: адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. 

Цветан Лазаров" № 2, https://cpdp.bg 

Информация относно предоставянето на личните данни 
Съгласно член 13, параграф 2, буква д) 

Лични данни Задължително ли е да 

бъдат предоставени? 

Последствия в случай, че решите да не предоставите личните данни 

Потребителски име, ел. поща Да Невъзможност от изпълнение на поръчките 

Адрес за доставка, лице за контакт, тел за контакт Не  Невъзможност за доставка до адрес и доставка до магазин на Шато Ботево 

ООД 

 

https://gdprtest.bg/)
http://iisda.government.bg/ras/adm_structures
https://crc.bg/bg/rubriki/136/publichni-registri
https://www.staven-bg.com/контакти/
mailto:pdclaims@staven-bg.com

