
Периоди на съхранение на данните на Орифлейм партньор  

Периоди за съхранение от Орифлейм 

 

За повече информация относно това колко време ще бъдат съхранявани вашите данни, моля, 

свържете се с длъжностното лице по защита на данните на дружеството - 

privacy@Oriflame.com. 

Регистрация на търговски партньор Продължителност на отношенията с 
Орифлейм и за период, не по-дълъг от [2] 
години след края на отношенията   

Фактури, разписки и данъчни доклади 
(включително свързаните с тях лични данни) 

За срок, не по-дълъг от [10] години след 
издаването на 
фактурата/разписката/доклада 

Заявление за отсрочено плащане Продължителност на отношенията с 
Орифлейм и за период, не по-дълъг от [2] 
години след края на отношенията, освен ако 
не се изисква да се държи по-дълго за 
целите на събирането на дълга 

Комуникации с Oriflame (включително 
чатове, телефонни записи, SMS и всякакви 
други клиентски услуги, данни, предоставяни 
по време на видеосъбития на живо или 
публикувани чрез социални медии или чрез 
интернет канали за комуникация) 

За срок, не по-дълъг от [2] години от датата 
на съобщението 

Информация, свързана с представянето Ви 
като Орифлейм партньор, включително ниво 
в Плана за успех, производителността и 
регистрацииите 

Продължителност на отношенията с 
Орифлейм и за период, не по-дълъг от [2] 
години след края на отношенията 

Информация, свързана с получаването на 
съобщения на директния маркетинг, 
включително наблюдение на ефективността 
на маркетинговата комуникация с Вас 

Продължителност на отношенията с 
Орифлейм или докато не възразите срещу 
получаването на маркетингови съобщения 

Информация, свързана с участието ви в 
състезания, конкурси, лотарии или всякакви 
други тестове. 

За периода, определен в Общите условия на 
съответното състезание, конкурс, лотария, 
тест и за толкова време, колкото е 
необходимо, за да се изпълнят правните 
задължения (напр. данъчни изисквания, 
уреждане на искове) 

Бисквитки и/или лични данни, събирани 
чрез бисквитки 

Според политиката за бисквитки до [2] 
години след посещението ви в нашия 
уебсайт 

Данни, необходими във връзка с искове, 
искания на субекти на данни и всякакви 
други дискусионни въпроси  

За толкова време, колкото е необходимо, за 
да се реши въпросът и съгласно законовите 
разпоредби 

Данни, обработени въз основа на вашето 
съгласие 

Докато съгласието не бъде оттеглено 

Данни, обработени въз основа на законния 
интерес на Дружеството 

Докато не възразите срещу такава обработка 



 

Период за съхранение от Спонсор 

 

 

За повече информация за това колко дълго ще се съхраняват данните ви, се обърнете към своя 

спонсор. 

 

Регистрация на търговски партньор Продължителност на отношенията със 
Спонсора и за период, не по-дълъг от 1 
година след края на отношението 

Комуникации със Спонсори Продължителност на отношенията със 
Спонсора и за период, не по-дълъг от 1 
година след края на отношението 

Информация, свързана с представянето Ви 
като Орифлейм партньор, включително 
продажби и регистрации 

Продължителност на отношенията със 
спонсора и за период, не по-дълъг от 1 
година след края на отношението 


