
Декларация за защита на личните данни GDPR
(General Data Protection Regulation)

ABC MARKET цени своите клиенти и във връзка с промяната на правилата за защита на личните данни
GDPR  (General  Data  Protection  Regulation)  влизащи  в  сила  от  25  май  2018  г.  ще  е  нужно  вашето
съгласие/несъгласие за ползване услугата ABC/CBA CARD. За целта трябва да знаете следното:

ABC MARKET е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на общия
регламент  относно защитата  на данните.  Нашата практика за  защита  на данните е  в  съответствие  с
действащото право за защита на личните данни.

Какво е GDPR?

Ново  законодателство  на  Европейския  съюз,  което  задължава  фирмите  и  институциите  да  спазват
определени правила и процеси, когато събират, съхраняват и обработват информация за физически лица.
Това може да са данни за име, адрес, ЕГН, имейл адрес, IP, семеен статус, политически предпочитания и
др. 

Какви лични данни обработва за целите на ABC/CBA CARD веригата ABC MARKET? 

При регистрацията Ви за използване на ABC/CBA CARD и съответно за нашите основни услуги Вие ни
предоставяте следните лични данни:

● име и фамилия
● адрес (улица/квартал, номер, пощенски код, населено място)

Имена на картодаржателя .............................................................................. Дата: ......................................

Клиентска карта № ....................................... Подпис: .................................

Да съгласен съм / Не съм съгласен да предоставя личните си данни за съхранение
/грешното се зачертава/

При съгласие ще продължаваме да съхраняваме вашите лични данни.

При    несъгласие ще имате възможност в рамките на  7 дни да изразходите натрупаните си бонуси по
картата.

Право на корекция

Ако Вашите данни, съхранявани от ABC MARKET, не са правилни, можете по всяко време да поискате
от нас да ги коригираме, като ни пишете на e-mail: office@abcmarket.bg

Въпроси за защитата на данните

При въпроси за всички процеси за обработка на данни във връзка с ABC/CBA CARD или други, можете
да се обръщате по всяко време към:

ABC MARKET 
Длъжностно лице за защита на личните данни
e-mail: office@abcmarket.bg


