Политика за защита на личните данни
Организаторите са регистрирани като администратори на лични данни съгласно Закона
за защита на личните данни.
(1) С участието си в тази Кампания, Участниците потвърждават, че са запознати с
Официалния правилник и изразяват съгласието си с неговите разпоредби.
(2) С участието си в тази Кампания, Участниците дават съгласието си за включването им
в базата данни на Организаторите, която се създава за периода на Кампанията, с цел да се
осигури ефективното провеждане на тази Кампания.
(3) Целта на създаването на тази база данни е организирането на Кампанията,
обявяването на победителите и връчването на наградите. Личните данни ще бъдат
архивирани за статистически и отчетни цели във връзка с тази промоция и няма да бъдат
използвани за други цели след приключването на промоционалната Кампания, освен с
цел да бъдат информирани участниците за бъдещи промоции на “Юниливър България”
EOOД .
(4) Организаторите се задължават да не използват личните данни на Участниците за
цели, различни от представените тук, както и да не разкриват личните данни на
Участниците пред трети лица.
(5) Правата на Участниците в тази кампания са гарантирани от закона за защита на
личните данни по отношение на лицата, чиито лични данни се обработват, и свободното
движение на такива данни, и по-специално по отношение на следното:
- правото на достъп до данните;
- правото за намеса в данните;
- правото на възражение.
Всеки Участник може да упражни тези свои права, като изпрати писмена молба до
Организаторите.
ИЛИ В случай че лицето участник не желае да бъде информирано за предстоящи
промоции на кoмпанията, то той може да изрази своето несъгласие съгласно Закона за
електронните съобщения, като прекрати своята регистрация на e-mail info@cifcleans.bg.
Всеки Участник има право да изпрати до посочения тук адрес на Юниливър България
писмена молба за изключване от базата данни на последния; Организаторът се
задължава да прекрати обработката на личните данни на молителя, но участието му в
Промоцията се прекратява, тъй като предоставянето на лични данни е условие за участие
в кампанията.

