ПОЛИТИКА
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД е търговски дружество, регистрирано в Търговския регистър
към Агенцията по вписванията с ЕИК 202 339 357 със седалище и адрес на управление: гр.
Русе, Дунавска индустриална зона Тегра, бул. "Тутракан" №100, тел.: +35982819258, тел.
+35982819219, e-mail:office@emc-distribution.eu и Интернет страница: https://emcdistribution.eu. Основна дейност на дружеството е производство и търговия с алуминиеви
и стоманени тръби и профили.
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ:
1. „Лични данни” са всяка информация, отнасяща се до физически лица и физическите
лица, представляващи юридическите, както и тази, свързана с нашите служители, клиенти
и контрагенти, които са идентифицирани или чрез която същите могат да бъдат
идентифицирани пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или
повече специфични признаци.
2.„Обработване на лични данни” е всяко действие или съвкупност от действия, които
фирмата извършва по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични
средства (събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение,
възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване,
предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или
унищожаване и др.).
3. „Администратор на лични данни” е юридическо лице, което самостоятелно или чрез
възлагане на друго лице обработва лични данни.
4. „Специфични признаци” са признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична,
психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на
лицето.
5. „Регистър на лични данни” е структурирана съвкупност от лични данни, достъпна по
определени критерии съобразно вътрешните документи на дружеството, която може да
бъде централизирана и децентрализирана и е разпределена на функционален принцип.

6. „Съгласие на физическо лице” е всяко свободно изразено, конкретно и информирано
волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни,
недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани.
ЦЕЛ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ:
ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН обработва само законно събрани лични данни, необходими за
конкретни, точно определени и законни цели. Личните данни, които дружеството събира
и обработва следва да бъдат точни и при необходимост да се актуализират. Личните
данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или несъответстващи
на целите, за които се обработват.
ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД поддържа личните данни във вида и формата, които
позволяват идентифициране самоличността на физическите лица за срок не по-дълъг от
необходимия за изпълнение на целите, за които личните данни се обработват.
Дружеството осигурява защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване
и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи
технически или организационни мерки.
ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД спазва принципа за забрана на обработване на специални
категории данни съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗЗЛД (разкриване на расов или етнически
произход; разкриване на политически, религиозни или философски убеждения; членство
в политически партии или организации; сдружения с религиозни, философски,
политически или синдикални цели; сексуалния живот или семейно положение, лични
данни, които се отнасят до здравето, като изключения се допускат само в случаите,
предвидени в други нормативни уредби.

Обработка на лични данни по време на ползване на нашия уебсайт
Данните, които се записват автоматично при посещение на нашия уебсайт и използването
на нашите онлайн услуги, биват:
- датата на посещението
- типът на браузъра и операционната система на крайното устройство
- разглеждани страници
- местоположение
Тези данни се събират за целите на сигурността и за оптимизиране и подобряване на
нашите онлайн услуги. Наш легитимен интерес е да защитаваме нашия уебсайт и да
подобряваме услугите си. Всяка друга обработка на данните, с изключение на
статистически цели в анонимна форма, се извършва само в рамките на обхвата на това

уведомление за защита на данните. В допълнение, личната информация ще бъде
запазена, само ако я предоставите сами, например в контекста на регистрация,
проучване, онлайн заявление.
Допълнителна информация, по-специално за технологиите, които използваме, може да
бъде намерена по-долу. Ако прехвърляме данни на трети страни, ние гарантираме, чрез
договорни споразумения, че тези доставчици на услуги обработват лични данни в
съответствие с европейското законодателство за защита на данните, за да гарантират
високо ниво на защита. Личните данни, които са споделени с нас чрез нашия уебсайт, се
съхраняват само за изпълнението на целта, за която са ни поверени.
Администраторът ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД събира лични данни чрез контактната
форма на посочената страница на нашия сайт www.emc-distribution.eu/contact-us.
Личните данни, които се въвеждат в контактната форма от потребителите се обработват
само за целите на отговора на запитването.
Администраторът ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД събира лични данни чрез „бисквитки“
(“cookies”). Информация относно „бисквитки“, можете да намерите в помощната секция
на вашия интернет браузър. Отхвърлянето на „бисквитки“ може да ограничи
функционалността на нашия уебсайт.
„Бисквитките“ на сайта www.emc-distribution.eu са системни и за анализ и ремаркетинг
(към трети страни).
Системни "бисквитки" са необходими за правилното функциониране на нашия уебсайт.
Отхвърлянето на тези "бисквитки" ще промени потребителското преживяване при
сърфиране в уебсайта и определени услуги на уебсайта няма да могат да бъдат
използвани.
Използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google LLC. Информацията,
генерирана от „бисквитките“ за употребата ви на този сайт, обикновено се изпраща към
сървъри на Google и се съхранява там. Google предварително съкращава вашите IP адреси
в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или в други държави-страни по
Споразумението на Европейската икономическа общност. От името на оператора на този
сайт, Google използва тази информация за оценка на използването на уебсайта, за
съставяне на отчети за дейността на уебсайт и за предоставяне на други услуги, свързани
с уебсайта и Интернет потреблението, към на оператора на уебсайта. IP адресът, изпратен
чрез браузърът ви в контекста на Google Analytics, не се свързва с други данни, с които
Google разполага. Можете да откажете използването на "бисквитки", като изберете
подходящите настройки в браузъра ви. Също така можете да предотвратите събирането
на данни от Google чрез „бисквитки“ и свързването им с ползването на сайта
(включително IP адрес), както и обработването им от Google, чрез сваляне и инсталиране
на
разширение
(plug-in)
за
вашия
браузър
от
тук:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

