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ПОЛИТИКА  
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ФорКом ООД събира определена инфор-
мация директно или чрез интернет страни-
цата http://www.forcom-bg.com и нейните 
поддомейни. В текущата Политика за защита 
на личните данни бихме искали да ви за-
познаем с това как събираме, използваме и 
съхраняваме лични данни от и за вас.

Защитата на личните данни на всеки кли-
ент е от изключителна важност за ФорКом 
ООД. Именно поради тази причина разра-
ботихме настоящата Политика за защита на 
личните данни.

Събиране и използване на лични данни

Лични данни са информация, която може 
да бъде използвана за идентифициране или 
за контакт с дадено лице.

Възможно е да ви бъде искана лична ин-
формация всеки път, щом влезете във връзка 
с ФорКом ООД с цел предоставяне на услуги 
и извърване на определена търговска дей-
ност. ФорКом ООД и свързаните с него лица 
могат да споделят тази информация помежду 
си и да я използват съгласно настоящата 
Политика за защита на личните данни и в 
съответствие с всички приложими законово 
разпоредби. Те могат и да я комбинират с 
друга информация, за да предоставят и по-
добрят продуктите, услугите, съдържанието 
и рекламата си.

Използвайки нашите услуги, вие изрич-
но се съгласявате вашите лични данни да 
бъдат събирани и обработвани от нас, като 
същевременно с това гарантирате тяхната 
точност и достоверност.

КаКви лични данни Събираме

Когато създавате профил, регистрирате 
се, купувате продукт, сключвате договор и 
др., можем да събираме различни видове 
лични данни, включително, но не само име-
то, адрес, телефоннен номер, email адрес, 
начин, по който предпочитате да се свързва-
ме с вас, за да обработваме вашите заявки 

и запитвания и да потвърждаваме вашите 
поръчки.

за КаКво Се ползват личните ви данни

Личните данни се събират за конкретни, 
точно определени от закона цели и се об-
работват законосъобразно и добросъвестно 
и не могат се обработват допълнително по 
начин, несъвместим с тези цели. ФорКом 
ООД събира личните ви данни за извършва-
не на търговска дейност с цел предоставяне 
на стоки и услуги. Личните ви данни ще се 
използват за сключване на договор, издава-
не на фактура, осигуряване на доставки, за 
връзка с вас и др.под. 

• Възможно е периодично да използваме 
личните ви данни, за да изпращаме важни 
съобщения като известия относно покупките 
ви и промени в правилата, условията и раз-
личните ни политики.

• Възможно е и да използваме личните 
ви данни за вътрешни цели като проверки, 
анализ на данни и проучвания за усъвър-
шенстването на продуктите, услугите и ко-
муникацията с клиентите на ФорКом ООД.

СроК за Съхранение на личните ви данни

• Личните данни се съхраняват не по-дъл-
го от колкото е необходимо, за да се осъ-
ществи целта, за която са били събрани или 
до изтичане на определения в действащото 
законодателство срок.

разКриване пред трети Страни

Трети страни получават достъп до лични 
данни, обработвани във ФорКом ООД, при 
наличие на законово основание за обработ-
ването на лични данни (напр. прокуратура, 
НАП, НОИ и др.п.).

Не се предават (трансферират) лични 
данни в други държави!

Понякога използваме подбрани трети 
лица за предоставяне на помощни услуги във 
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връзка с нашият интернет сайт или в обичай-
ния ход на търговската дейност, например за 
обработване на информация, изпълняване 
на клиентски поръчки, доставка на продукти 
до вас, управление и усъвършенстване на 
клиентски данни, предоставяне на клиентски 
услуги. Тези лица могат да имат достъп до 
ваша информация, което да им позволи да 
ни предоставят тези услуги. Ние изискваме 
от всички дружества, предоставящи такива 
помощни услуги, да отговарят на същите 
стандарти за защита на личните данните, 
както нашите собствени. На тях е забранено 
да ползват информацията за техни собствени 
цели, например маркетингови дейности.

В случай на реорганизация, сливане или 
продажба е възможно да прехвърлим вся-
каква и цялата събрана лична информация 
на съответната трета страна.

Освен ако друго не е изрично упоменато в 
интернет сайта, ние няма да продаваме или 
отдаваме под наем вашите лични данни на 
трети лица. 

защита на личната информация

ФорКом ООД взема мерки за физическа, 
персонална, документална защита на лич-
ните данни, както и на информационните 
си системи и мрежи, за да защити личната 
ви информация от загуба, кражба и злоу-
потреба, както и от неоторизиран достъп, 
разкриване, промяна или унищожаване, в 
съответствие с Регламент ЕС 2016/679 и при-
ложимия Закон за защита на личните данни. 

доСтъп до лична информация и правото 
да „бъдеш забравен”

Можете да проверите точността, пълно-
тата и актуалността на информацията ви за 
контакт, като влезете в профила си. Можете 
да направите корекция на данните си, в слу-
чай че те са неточни. Можете да поискате 
вашата лична информация да бъде изтрита, 
ако това е законосъобразно и ФорКом ООД 
не е задължен да съхранява съответната 
информация. 

Заявление за изтриване на лични данни 
може да направите от този ЛИНК, като се 
идентифицирате и допълните мотивите си. 

деца

Не събираме съзнателно лична информа-
ция от деца на възраст под 16 години. Ако 
научим, че сме събрали лична информация 
на дете на възраст под 16 години, ще пред-
приемем стъпки, за да изтрием информаци-
ята възможно най-скоро.

промени

Възможно е периодично да актуализира-
ме своята Политика за защита на личните 
данни. При промяна в настоящата политика, 
на уеб сайта ни ще бъде публикувано съоб-
щение, както и актуализираната Политика 
за защита на личните данни.

Настоящата политика влиза в сила на 
25.05.2018 г.

Приета е от управителният орган на Фор-
Ком ООД на 23.05.2018 г.

Свържете се с нас
Моля, адресирайте всякакви въпроси, 

коментари и искания по отношение на тази 
Политика за защита на личните данни към 
ФорКом ООД

бул. Христо Смирненски 29-33

гр. София 1164

България

Телефон: +359 2 963 32 32

izdatelstvoto@forcom-bg.com.

Административен орган, упражняваш кон-
трол:

Комисия за защита на личните данни 
(КЗЛД)

Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван 
Евстратиев Гешов” 15

Тел: + 359 2 915 35 18

Факс: + 359 2 915 35 25

Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.
bg

Уебсайт: www.cpdp.bg 
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