
Политика за защита на личните данни – търговски сделки  
Използвайки този уеб сайт и изпращайки свои данни чрез него, Вие се съгласявате със 
събирането, съхранението и използването на Вашите лични данни за целите, описани по-долу:  
“Офис сервиз Детелина” ООД (Офис сервиз Детелина) с адрес на регистрация гр. София 1303, 
ул. Странджа 33 се ангажира да използва и обработва Вашите данни в изричното съответствие 
с вътрешните правила и контрол на Офис сервиз Детелина, за да осигури защита на тези данни 
от изгубване, случайно изтриване, неправомерно използване или разкриване, както и да не се 
предоставят на трети лица, които не са служители на Офис сервиз Детелина ООД. 
 
Офис сервиз Детелина ООД  е администратор на лични данни, с който можете да се свържете 
на e-mail: office@detelina-bg.com.  
 
За целите на осъществяване на търговски сделки, бихме искали да използваме следната 
информация, свързана сВас:  

 

-mail адрес, телефон, идентификатори за системи за 
съобщения, адрес на компанията)  

авка 

 

За физически лица: Име (две имена на физическото лице), адрес за доставка 

За Фирма:наименование на фирмата, МОЛ (две имена),ЕИК по БУЛСТАТ, адрес  

 

 
Офис сервиз Детелина може да събира информацията от предоставените от Вас форми за 
поръчки и да я събира в процеса на обслужване. Данните ще се съхраняват в нашата система 
за търговски контрагенти, а също и на други информационни платформи като accounting server.  
Защо бихме искали да използваме вашите данни?  
За да бъде разгледана Вашата поръчка, е необходимо да обработим Вашите лични данни. 
Информацията е необходима и за да оформим евентуален договор. В някои случаи, законовите 
изисквания налагат да обработим личните Ви данни, за да зипълним ангажиментите си за 
докладване към държавни органи. Възможно е да обработваме данни, за да отговорим на 
юридически искове или да се защитим от такива..  
Как ще бъдат използвани Вашите лични данни?  
Възможно е Вашите данни да се споделят в рамките на компанията  за целите на обработката 
на поръчката. Това включва членове на екип Финансово счетоводен отдел, Отдел Продажби, 
Транспортен отдел, както и системни администратори, когато достъпът до лични данни е 
необходим. При използването на Вашите лични данни бихме могли да препратим тази 
информация към всеки член на екипа на Офис сервиз, ако по наша преценка сметнем това за 
необходимо.  
В случай, че търговската сделка с Вас бъде неуспешна, Офис сервиз Детелина ще запази 
Вашите данни за срок от 1 години, считано от края на съответната процедура попоказване на  
търговски интерес с цел преразглеждане при бъдещи възможности. В края на този период или 
когато Вие оттеглите своето съгласие, Вашите данни ще бъдат изтрити или унищожени. Ако 
сделката бъде успешна, тогава личните Ви данни, събрани в процеса, ще бъдат добавени към 
личното Ви търговско досие (електронно или хартиено) и ще се пазят до края на търговските Ви 
Ви отношения с Офис сервиз Детелина, но не по-кратко от нормативно изискуемите срокове за 
съхранение на информация, свързана с данъчи ангажименти. Ще бъдете информирани за 
периода, през който Вашите данни ще се съхраняват чрез изпращането нановo на съобщение 
за поверителност.  
Как да оттеглите своето съгласие?  
Можете да оттеглите по всяко време съгласието, което давате в тази форма. Това можете да 
стане чрез изпращане на искане за оттегляне на съгласие на e-mail: office@detelina-bg.com  
Вашите права  
В качеството си на субект на лични данни, Вие имате право:  

да получите копие от Вашите данни при поискване;  

Офис сервиз Детелина да промени некоректни или непълни данни;  



Офис сервиз Детелина да изтрие или да ограничи обработването на личните 
Ви данни;  

отването на Вашите данни, когато Офис сервиз Детелина се 
позовава на своите легитимни интереси като правна основа за обработването.  
 

Ако желаете да упражните някое от тези права, моля, свържете се с нас на e-mail office@detelina-bg.com. 

Ако смятате, че Офис сервиз Детелина не е спазила правата Ви за защита на лични данни, можете да се 

обърнете към администратора на личните данни. 


