УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ИСКАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ
ДАННИ ОТ ДЕЛИ КАФЕ ООД
Настоящото съдържа информация и молба за Вашето съгласие за обработването на Вашите лични
данни за целите на ползване на карти по програма за лоялни клиенти на GREEN DELI CAFE, както и за
изпращане на съобщения и проучвания във връзка с ползването на продуктите на ДЕЛИ КАФЕ ООД.
Молим да се запознаете с настоящото Уведомление, както и с Общи условия за ползване на карти по
програма за лоялни клиенти на GREEN DELI CAFE, достъпни на:
https://loyaltycard.greendelicafe.com/docs/bg/Green_Deli_Terms.pdf.
АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ
ДЕЛИ КАФЕ ЕООД, с ЕИК 201889739, гр. София, бул. Черни връх № 32 като администратор ще събира
Вашите лични данни.
КАКВИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ?
С Ваше съгласие, ние събираме и обработваме следните (категории) Ваши лични данни:
Категории лични данни:
Лични данни, които ни предоставяте:
- Име и фамилия, година на раждане, мобилен телефон, парола, избрана от Вас и e-mail адрес.

Имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, като ни посетите на място, във всеки един
от търговските ни обекти (адресите можете да намерите на http://www.greendelicafe.com/, раздел
Локации) и/или на електронен адрес office@greendelicafe.com
ЦЕЛИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО
Ние ще обработваме единствено личните Ви данни, посочени по-горе и единствено за целите и на
основанията, както е посочено по-долу:
Цели:
Правни основания:
- Ползване от Вас на Вашата GREEN DELI CARD за отстъпки и плащане на
стоки и услуги единствено в заведенията GREEN DELI CAFE.
- Да Ви информираме по e-mail относно предложения за продукти и
услуги с марката GREEN DELI CAFE , които, въз основа на историята на
Вашите покупки на стоки и услуги в заведенията GREEN DELI CAFE , сме
идентифицирали като релевантни за Вас.
- Да Ви изпращаме по e-mail информация за събития, които GREEN DELI
CAFE организира.
- Да се свързваме с Вас за участие (с Ваше съгласие) в провеждани от нас
проучвания за клиентска удовлетвореност във връзка с Вас..
Кой ще се свързва с Вас / ще Ви изпраща тази информация?
ДЕЛИ КАФЕ ЕООД, негови служители или упълномощени от него лица доставчици на услуги във връзка с изпълнение на посочените по-горе цели,
на територията на ЕИЗ (Европейска икономическа зона).
- Да Ви изпращаме напомнящи съобщения относно подновяването на
Вашата GREEN DELI CARD , чийто срок на валидност изтича.
-

-

Да актуализираме и/или коригираме Вашите лични данни, които са вече
налични при нас по законосъобразен начин чрез други системи,
управлявани от нас или чрез друг получател, посочен по-долу.
Да управляваме Вашето съгласие, както е упоменато по-долу (откази,
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Вашето съгласие
(изразено от Вас както
е посочено по-долу)
Законен интерес на
администратора на
данни
Законен интерес на
администратора на
данни

-

оттегляния)
За да се съобразим с разпореждане на съда или друго нареждане от
държавен орган.

Законово изискване

СРОК НА ЗАПАЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за горепосочените цели за следния срок:
Период(и) на съхранение:
До пет години от оттегляне на съгласието
и/или изтичането на срока на валидност
на Вашата GREEN DELI CARD.

Категории лични данни:
Име и фамилия, година на раждане, мобилен телефон,
парола, избрана от Вас и e-mail адрес .

ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ (РАЗЛИЧНИ ОТ АДМИНИСТРАТОРИТЕ, СПОМЕНАТИ ПО-ГОРЕ)
Вашите лични данни ще бъдат достъпни на следните получатели:
Получатели или категории получатели:
Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД, ЕИК 131397565, гр. София, бул. Черни връх 43, обработващ
личните Ви данни
ГРИЙН ДЕЛИ КАФЕ ООД, ЕИК 204528844, гр. София , бул. "Александър Малинов" No 85, обработващ
личните Ви данни.
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СЪГЛАСИЕ:


Потвърждавам, че съм прочел и приемам Уведомлението за поверителност и искане на
съгласие за обработване на лични данни от ДЕЛИ КАФЕ ООД („Уведомлението“) към
настоящото Съгласие.

Като отбележите някоя от категориите по-долу, Вие изразявате Вашето съгласие [ДЕЛИ КАФЕ ЕООД, с
ЕИК 201889739, гр. София, бул. Черни връх № 32 и Упълномощени от горепосочените лица доставчици на услуги във връзка с изпълнение на посочените по-горе цели на територията на ЕИЗ, да:


събират, съхраняват и обработват Вашите лични данни, посочени в Уведомлението относно
ползване от Вас на Вашата GREEN DELI CARD за отстъпки и плащане на стоки и услуги
единствено в заведенията GREEN DELI CAFE,



изпращат съобщения относно избраните категории и в тази връзка да обработват Вашите
лични данни, в съответствие с Уведомлението,



изпращат информация във връзка с обработването на Вашите лични данни съгласно
изискванията на Общия регламент за защита на личните данни.

Вие имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време като ни посетите на място в
търговските ни обекти (адресите можете да намерите на http://www.greendelicafe.com/, раздел
Локации) и/или на електронен адрес: office@greendelicafe.com
Вашите събрани лични данни ще бъдат използвани само за целите на избраните категории.
Съгласен съм да получавам:


Предложения за продукти и услуги с марката GREEN DELI CAFE , които, въз основа на
историята на Вашите покупки на стоки и услуги в заведенията GREEN DELI CAFE , сме
идентифицирали като релевантни за Вас



Информация за събития, които GREEN DELI CAFE организира



Предложения за участие (с Ваше съгласие) в провеждани от нас проучвания за клиентска
удовлетвореност във връзка с Вас

Предпочитам да получавам съобщения по:




E-mail:
SMS:
Телефон:

Предпочитани детайли за контакт:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Моля да имате предвид, че предпочитаният от Вас канал на комуникация ще бъде спазван,
доколкото е възможно, в зависимост от наличните технически възможности.
Дата: [ДАТА]
[ИМЕ И ФАМИЛИЯ]
[ПОДПИС]
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