
Често задавани въпроси относно поверителността на личните данни 

 

1. Какви права имам по отношение на моите лични данни? 

 

Имате право да искате от Дружеството и от Вашите Спонсори: 

1. копие от личните Ви данни (обикновено в електронна форма, ако искането Ви е 

подадено по електронен път);  

2. да промените/коригирате личните си данни (ако са неточни, непълни или не са 

актуални);  

3. да „пренесете” личните си данни (т.е. да ги прехвърлите в структуриран, широко 

използван и пригоден за машинно четене формат към себе си или към друг 

администратор на лични данни); 

4. да заличите своите лични данни; или 

5. да ограничите тяхното обработване (т.е. обработването временно да спре (без това да 

засяга процеса на съхранение, ако Вашите данни ще продължат да бъдат съхранявани). 

Вие също така имате правото за възразите срещу някоя обработка, основана на наши 

законни интереси и на обработка за цели на директния маркетинг. Освен това, когато 

Дружеството и/ или Вашите Спонсори са поискало/и съгласието Ви, за да обработва/т 

Вашите данни, Ви имате право да  оттеглите това съгласие, както подробно е описано В 

Уведомлението за поверителност.   

Тези права са ограничени в някои положения - например, когато Дружеството и/ или Вашите 

Спонсори може / могат да докаже/ат, че да обработват личните Ви данни е законово 

изискване. В някои случаи това може да означава, че те могат да задържат данни, дори ако 

Вие оттеглите съгласието си.   

Когато Дружеството и/ или Вашите Спонсори изиска/т Вашите лични данни да съответстват 

със законови или договорни задължения, то предоставянето на такива данни е 

задължително: ако такива данни не се предоставят, то Дружеството и/ или Вашите 

Спонсори няма да може/могат да осъществява/т договорните си взаимоотношения с Вас 

или да спазват задължения, които са им възложени. В Уведомлението за поверителност 

сме описали кои полета с данни сте задължени да попълните и последиците от тяхното 

непредоставяне.  

Дружеството и Вашите Спонсори се надява/т, че могат да задоволят всякакви запитвания, 

които можете да имате относно начина, по който обработва/т личните Ви данни. Ако имате 

някакви съмнения относно как те обработват Вашите лични данни, можете да се свържете 

с: 



1. Дружеството: С длъжностното лице по защита на данните може да се свържете на   

privacy@oriflame.com. Също така можете да се свържете с нас на следния имейл адрес: 

information@oriflame.com и/ или гр.София, бул.Г.М.Димитров 1 

2. Вашия Спонсор: Използвайки данните за контакт, предоставени в потвърдителния 

имейл, който Ви изпращаме по време на процеса по регистрирането Ви като Партньор 

или тези, предоставени Ви при всяка комуникация, която получавате от Вашия Спонсор.   

Ако имате нерешени проблеми, Вие също имате правото да подадете жалба до органите 

по защита на данните. Компетентният орган по защита на данните ще бъде надзорният 

орган в държавата по обичайното Ви местопребиваване, месторабота или по  

предполагаемо нарушение на ОРЗД.  

2. Колко време ще задържите личните ми данни? 

Дружеството и Вашите Спонсори поотделно ще задържа/т Вашите лични данни за времето 

на договорното Ви отношение, което имате с Дружеството, и, доколкото е разрешено, след 

края на това взаимоотношение, толкова дълго, колкото е необходимо за осъществяване на 

целите, определени в тази политика.  

Законите може да изискват от Дружеството и Вашите Спонсори поотделно да съхранявате 

определени лични данни за определени срокове. В други случаи Дружеството и Вашите 

Спонсори поотделно ще задържа/т данни за подходящ период от време, след като са 

приключили всякакви взаимоотношения с Вас, за да се защитят от правни искове или за да 

управляват бизнеса си.  

Повече информация относно процедурата  по задържане на данни можете да намерите тук. 

3. Къде ще изпращате данните ми? 

 

Възможно е Дружеството и Вашите Спонсори да прехвърлят (включително да съхраняват) 

Вашите лични данни в държави извън Европейското икономическо пространство ("EИП") 

(т.е. всички 27 държави членки на ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), които 

може да не предоставят същото ниво на защита като това в държавите от ЕИП. В частност 

в Индия, Съединените американски щати и Швейцария.  

Когато случаят е такъв и прехвърлянето/трансферът е до клон на Дружеството или 

контрагент в държава, която не е обект на решение за адекватност от Комисията на ЕС, 

тогава личните данни са адекватно защитени от стандартните договорни клаузи, одобрени 

от Комисията на Европейския съюз (които са въведени съгласно член 46 (2) от ОРЗД). Ако 

имате въпроси по отношение на стандартните договорни клаузи и/или бихте искали да 

получите копие от тях,  молим да се свържете с длъжностното лице на Групата Орифлейм 

по защита на данните на privacy@oriflame.com.  
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