Документ:
Създаден от:
Проверен от:
Одобрено от:
Версия:

Декларация за защита на данните на уебстраницата
Томас Вилднер (27.03.2018)
Томас Вилднер, Рут Вагнер, Андреас Хайсцлер – LSAG (27.03.2018)
Борис Тремл – TÜV Austria Trust IT (27.03.2018)
Thomas Weber, Werner Weber
1.0 final (29.03.2018)

Декларация за защита на данните
I.

Име и адрес на администратора

Администратор по смисъла на Общия регламент за защита на данните и други национални
закони за защита на данните на държавите членки, както и с оглед на други разпоредби
относно защитата на данните е:
Leder und Schuh Aktiengesellschaft
Lastenstraße 11
8020 Graz
Österreich
Tel.: +43 316 7844-0
E-Mail: dataprotection@LSAG.com
Website: www.LSAG.com
Leder & Schuh AG, в качеството си на търговски оператор на веригите магазини за обувки
Humanic и Shoe4You, има филиали в следните държави: Австрия, България, Германия,
Хърватия, Румъния, Словакия, Словения, Чехия и Унгария.
В отделните държави администратори по смисъла на Общия регламент за защита на
данните (Общ регламент) са следните дъщерни дружества на Leder & Schuh AG
(държавите са подредени по азбучен ред):
(1) България: Хуманик ЕООД; на пазара с марката: Humanic
(2) Германия: Humanic Deutschland GmbH; на пазара с марката: Humanic
(3) Хърватия: Leder & Schuh d.o.o.; на пазара с марката: Humanic
(4) Австрия: Leder & Schuh AG; на пазара с марките: Humanic, Shoe4You и Stiefelkönig
(5) Румъния: Leather & Shoe SRL; на пазара с марката: Humanic
(6) Словакия: Leder & Schuh SK s.r.o.; на пазара с марката: Humanic
(7) Словения: Leather & Shoe International d.o.o; на пазара с марката: Humanic
(8) Чехия: Humanic CZ spol. s.r.o.; на пазара с марките: Humanic, Shoe4You
(9) Унгария: Leder & Schuh Kereskedelmi Kft.; на пазара с марката: Humanic
Leder & Schuh AG обработва данни за посочените по-горе дъщерни дружества.

II.

Име и адрес на отговорника по защита на данните

Моля, отправяйте всички въпроси във връзка със защитата на данните на следния имейл
адрес: dataprotection@LSAG.com
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III.

Общи положения относно обработката на данните

1.

Обхват на обработката на лични данни

Ние събираме и използваме лични данни на нашите потребители принципно единствено с
цел предоставяне на една функционална уебстраница и доколкото е необходимо, за
нашето съдържание и услуги. Събирането и използването на лични данни на нашите
потребители се осъществява редовно единствено след съгласие на потребителя.
Изключение се прави в случаите, в които предварителното получаване на съгласие
фактически не е възможно и обработването на данни е позволено по закон.

2.

Правно основание за обработването на лични данни

Ако за процесите на обработка на личните данни ние трябва да получим съгласие от
субекта на данните, правно основание за обработката на личните данни е член 6,
параграф 1, буква а) от Общия регламент за защита на данните на ЕС (Общ регламент).
Правното основание за обработката на лични данни, които служат за изпълнение на
договор, по който субектът на данните е страна, представлява член 6, параграф 1, буква б)
от Общия регламент. Това се отнася и до процеси на обработка, необходими за
изпълнението на преддоговорни дейности.
Правно основание за обработката на лични данни с цел изпълнение на правно
задължение, вменено на нашата компания, представлява член 6, параграф 1, буква в) от
Общия регламент.
Правно основание за обработката, ако тя се налага за защита на легитимния интерес на
нашата компания или на трета страна, и когато пред такива интереси преимущество имат
интересите или основните права и свободи на субекта на данните, представлява член 6,
параграф 1, буква е) от Общия регламент.

3.

Изтриване на данните и срок на съхранение

Личните данни на засегнатото лице се изтриват или блокират, когато целта на
съхранението е изпълнена. Данните могат да се съхраняват също и ако това е предвидено
от европейския или националния законодател в регламенти, закони или други разпоредби
от правото на Съюза, които администраторът е длъжен да изпълнява.
Данните се блокират или изтриват също, ако предписаният по посочените нормативи срок
на съхранение изтече, освен ако не се налага последващо съхранение на данните за
сключване или изпълнение на договор.
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IV. Предоставяне на уебстраницата и създаване на лог файлове
1.

Описание и обхват на обработката на данните

При всяко извикване на нашата Интернет страница системата ни автоматично събира
данни и информация от компютърната система на извикващия компютър. В този случай се
събират следните данни:
(1) Информация за типа браузер и използваната версия
(2) Операционната система на потребителя
(3) Интернет доставчикът на потребителя
(4) IP адресът на потребителя
(5) Дата и час на влизането
(6) Уебстраници, от които системата на потребителя влиза в нашата Интернет страница
(7) Уебстраници, които се извикват от системата на потребителя чрез нашата
уебстраница
Данните се запазват и в лог файловете на нашата система. Тези данни заедно с други
лични данни на потребителя не се запаметяват.

2.

Правно основание за обработката на данните

Правното основание за временното съхранение на данните и лог файловете е член 6,
параграф 1, буква е) от Общия регламент.

3.

Цел на обработката на данните

Временното съхранение на IP адреса от системата е необходимо, за да може
уебстраницата да бъде изпратена до компютъра на потребителя. За целта IP адресът на
потребителя трябва да остане запаметен за срока на сесията. Лог файловете се
запаметяват, за да се осигури функционалността на уебстраницата. В допълнение данните
ни служат за оптимизиране на уебстраницата и за осигуряване на безопасността на
нашите информационно-технически системи. В тази връзка не се прави анализ на данните
за маркетингови цели. В тези цели е заложен и нашият легитимен интерес от обработката
на данните по силата на член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент.

4.

Срок на съхранение

Данните се изтриват, когато вече не са необходими за постигане на целта на тяхното
събиране. При събиране на данни за предоставяне на уебстраницата това става, когато
съответната сесия приключи. При запаметяване на данните в лог файлове това става след
максимално тридесет дни. Възможно е и запаметяване извън тези рамки. В този случай IP
адресите на потребителите се изтриват или блокират, така че извикващият клиент вече да
не може да бъде намерен.
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5.

Възможност за възражение и премахване

Събирането на данните за предоставянето на уебстраницата и запаметяването на данните
в лог файлове е абсолютно необходимо за функционирането на Интернет страницата.
Следователно в тази връзка Вие нямате възможност за възражение.

V.

Използване на бисквитки

1.

Описание и обхват на обработката на данните

Нашата уебстраница използва бисквитки. Бисквитките са текстови файлове, които се
запаметяват в Интернет браузера, съотв. от Интернет браузера – на компютъра на
потребителя. Когато потребителят извика дадена уебстраница, в операционната му
система може да се запамети бисквитка. Тя съдържа характерна последователност от
знаци, която позволява еднозначно идентифициране на браузера при повторно извикване
на уебстраницата.
Ние използваме бисквитки, за да направим уебстраницата по-лесна за използване от
потребителя. Някои елементи на нашата Интернет страница налагат извикващият браузер
да може да бъде идентифициран и след смяна на страницата. В бисквитките се
запаметяват и предават следните данните:
(1) Кошница за пазаруване
(2) Регистрация
(3) Формуляр за контакт
(4) Език
Освен това, на нашата уебстраница използваме бисквитки, които позволяват анализ на
поведението при сърфиране на потребителя. По този начин могат да се предават следните
данните:
(1) Честота на извикване на страници
(2) Ползване на функции на уебстраницата
Събраните по този начин данни на потребителите се псевдонимизират чрез технически
способи. Затова причисляването им към извикващия потребител вече не е възможно.
Данните не се съхраняват заедно с други лични данни на потребителите.

2.

Правно основание за обработката на данните

Правното основание за обработката на лични данни чрез използване на технически
необходимите бисквитки е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент.

3.

Цел на обработката на данните

Технически необходимите бисквитки се използват с цел опростяване на уебстраницата за
потребителя. Някои функции на нашата Интернет страница не могат да бъдат използвани
без бисквитки. Затова е необходимо браузерът да може да бъде разпознат и след смяна
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на страницата. Данните на потребителите, събрани чрез технически необходими
бисквитки, не се използват за създаването на потребителски профили.
Аналитичните бисквитки се използват, за да се подобри качеството и съдържанието на
нашата уебстраница. Чрез тях научаваме как се използва нашата уебстраница и така
постоянно можем да я оптимизираме. С тази цел ние създаваме Ваш профил под
псевдоним.

4.

Срок на съхранение, възможност за възражение и премахване

Бисквитките са съхраняват на компютъра на потребителя с негово изрично съгласие и
оттам се прехвърлят на нашата страница. Ето защо Вие, като потребител, имате пълен
контрол върху използването на бисквитки. Можете да деактивирате или ограничите
прехвърлянето на бисквитки, като промените настройките на Вашия Интернет браузер.
Вече запаметени бисквитки могат да се изтрият по всяко време, което може да стане и
автоматично. Ако бисквитките на нашата страница бъдат деактивирани, вероятно не
всички функции на уебстраницата ще могат да се използват в пълен обем.

VI. Нюзлетър
1.

Описание и обхват на обработката на данните

Налице са следните възможности за безплатен абонамент за нашия нюзлетър:
(1) Онлайн регистрация на нашата уебстраница
(2) Регистрация чрез формуляра за регистрация (получава се в нашите магазини)
(3) Регистрация при влизане в клиентския клуб (по избор онлайн или чрез формуляр за
регистрация)
(4) Регистрация при онлайн регистрация в нашия онлайн магазин
При абонирането за нюзлетъра ние получаваме следните данни от екрана за въвеждане,
съотв. формуляра за регистрация:
(1) Имейл адрес
(2) Име и фамилия
(3) Държава
(4) Пол
При регистрирането в комбинация с влизането в клиентския клуб или с регистрирането в
онлайн магазина допълнително се събират и следните данни:
(1) Титла (опция)
(2) Дата на раждане
(3) Адрес
(4) Номер на мобилен телефон (опция)
Освен това, при онлайн регистрацията се събират и следните данни:
(1) IP адрес на извикващия компютър
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(2) Дата и час на регистрацията
Данните се използват единствено за изпращането на нюзлетъра.

2.

Правно основание за обработката на данните

Правното основание за обработването на данните след абонирането на потребителя за
нюзлетъра е наличието на съгласие на потребителя съгласно член 6, параграф 1, буква а)
от Общия регламент.

3.

Цел на обработката на данните

Имейл адресът на потребителя е необходим за изпращането на нюзлетъра. Всички
останали данни, посочени в IV.1., се използват за избор на подходящия нюзлетър.

4.

Срок на съхранение

Данните се изтриват, когато вече не са необходими за постигането на целта на тяхното
събиране. Следователно събраните лични данни на потребителя се съхраняват дотогава,
докато абонаментът за нюзлетъра е активен.

5.

Възможност за възражение и премахване

Потребителят може по всяко време да прекрати абонамента за нюзлетъра. В тази връзка
във всеки нюзлетър има съответен линк. Освен това, за потребители с онлайн регистрация
за клиентския клуб или в онлайн магазина има възможност по всяко време да оттеглят
съгласието си за получаване на нюзлетъра и онлайн.
Допълнително са създадени и следните, конкретни за всяка държава, имейл адреси за
отрегистриране от нюзлетъра:
(1) Австрия & Германия: service@humanic.net
(2) Чехия: service.cz@humanic.net
(3) Словакия: service.sk@humanic.net
Отписването от нюзлетъра може да стане и по телефона на следните номера:
(1) Австрия & Германия: 00800 80 100 100
(2) Чехия: +420 538 890 039
(3) Словакия: +421 220 912 401
Има и възможност оттеглянето да бъде изпратено и по имейл на
dataprotection@LSAG.com
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VII. Регистриране в онлайн магазина
1.

Описание и обхват на обработката на данните

На нашата уебстраница даваме възможност на потребителите да се регистрират в нашия
онлайн магазин, като въведат личните си данни. За целта данните се въвеждат в прозорец,
изпращат се до нас и се запаметяват. В рамките на процеса по регистрация се събират
следните данни:
(1) Имейл адрес
(2) Дата на раждане
(3) Титла
(4) Име и фамилия
(5) Пол
(6) Телефонен номер
(7) Адрес
(8) Парола
(9) Регистрация за клиентския клуб (да/не)
(10) Приемане на Общите търговски условия и на Директивата за защита на данните
(да/не)
Освен това, в момента на регистрацията се запаметяват и следните данни:
(1) IP адресът на потребителя
(2) Дата и час на регистрацията
При запазване в онлайн магазина се обработват и следните данни:
(1) Запазени артикули
(2) Филиал на получаване
(3) SMS известяване, когато запазените артикули могат да бъдат получени (да/не)
При онлайн покупки допълнително се обработват и следните данни:
(1) Поръчани артикули
(2) yourSize препоръка за размер
(3) Поръчан размер на обувката
(4) Списък с цените на поръчаните артикули
(5) Продажбена цена на поръчаните артикули
(6) Обща цена на поръчката
(7) Подробности за поръчаните артикули
(8) Адрес на фактуриране
(9) Адрес на доставка
(10) Промо кодове за поръчката
(11) Начин на плащане
При поръчка на проверяващите адреса, обработващите плащането и логистичните фирми
се изпращат следните данни. Освен това, ако изпращаме предварително, проверяваме и
платежоспособността:
(1) Дата на раждане
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Титла
Име
Фамилия
Пол
Адрес
Обща цена на поръчката
Адрес на фактуриране

Не се изпращат други данни. Данните се предоставят на фирми в рамките на Европейския
съюз, или на Европейското икономическо пространство, или на фирми в САЩ, които са
сертифицирани по Privacy Shield. Те не се предават на международна организация. Цел на
предоставянето е извършването на плащането (фирми за обработване на плащания),
съотв. проверка на адреса и платежоспособността (фирми за проверка на адреса и
платежоспособността), както и изпращането на поръчките (логистични фирми). Правното
основание за това е член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент, съотв. член 6,
параграф 1, буква е) от Общия регламент. Тъй като предоставянето на данните е
абсолютно необходимо за изпълнението на договора, Вие нямате право на възражение в
тази връзка.

2.

Правно основание за обработката на данните

Правното основание за регистрирането е съгласието на потребителя по силата на член 6,
параграф 1, буква б) от Общия регламент, съотв. член 6, параграф 1,буква е) от Общия
регламент.

3.

Цел на обработката на данните

Цел на обработката на данните е изпълнението на договора.

4.

Срок на съхранение

Данните се изтриват, когато вече не са необходими за постигането на целта на тяхното
събиране.

5.

Възможност за възражение и премахване

Тъй като личните данни са необходими за изпълнението на договора, в тази връзка Вие
нямате право на възражение и премахване. Разбира се, като потребител Вие имате
възможност по всяко време да прекратите онлайн регистрацията.

VIII. Регистрация за клиентския клуб
1.

Описание и обхват на обработката на данните

Налице са следните възможности за регистрация в клиентския клуб:
(1) Онлайн регистрация на нашата уебстраница
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(2) Мобилна регистрация чрез нашето клиентско приложение
(3) Регистрация чрез формуляр за регистрация (получава се в нашите магазини)
В процеса на регистрация се събират следните данни:
(1) Имейл адрес
(2) Дата на раждане
(3) Титла
(4) Име и фамилия
(5) Пол
(6) Телефонен номер
(7) Адрес
(8) Парола (опция)
(9) Приемане на Общите търговски условия и на декларацията за защита на данните
(да/не)

Освен това, в момента на онлайн регистрацията се запаметяват и следните данни:
(1) IP адресът на потребителя
(2) Дата и час на регистрацията
Данните се използват единствено за клиентския клуб.
Ако сте член на клиентския клуб и използвате услугите на yourKIDS (ценови предимства
при закупуване на детски обувки), се събират следните данни:
(1) Номер на клиентската карта
(2) yourKIDS точки
Данните се използват единствено за изчисляване на бонус точките в програмата yourKIDS.

2.

Правно основание за обработката на данните

Правното основание за обработката на данните е съгласието на потребителя по силата на
член 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент.

3.

Цел на обработката на данните

Регистрацията на потребителя в клиентския клуб е необходима за структурирането на
определено съдържание и услуги.
Тези услуги са: (мобилна) клубна карта, замяна без бон, yourSIZE (измерване на крака и
препоръка за размер на обувката – опция: необходима е специална регистрация), yourKIDS
(бонус програма за закупуване на детския обувки – опция: необходима е специална
регистрация), изненади за рожден ден, промоции, акции и наградни игри, нюзлетър (опция:
необходима е специална регистрация).
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4.

Срок на съхранение

Данните се изтриват, когато вече не са необходими за постигането на целта на тяхното
събиране. За събраните в процеса на регистрацията данни това става, когато
регистрацията в клиентския клуб бъде прекратена или променена.

5.

Възможност за възражение и премахване

Като регистриран потребител Вие можете по всяко време да коригирате данните си
онлайн, съотв. да оттеглите регистрацията си. Освен това можете да се обърнете по имейл
към yourclub@humanic.net или dataprotection@LSAG.com.

IX. yourSize
1.

Описание и обхват на обработката на данните

Условие за използването на yourSIZE (измерване на крака и препоръка за размер на
обувката) е актуално членство в клиентския клуб. Вашият крак се измерва в някой от
нашите магазини. Събират се следните данни:
(1) Номер на клиентска карта
(2) Дължина / Широчина / Височина / Горна извивка на ходилото ляв крак
(3) Дължина / Широчина / Височина / Горна извивка на ходилото десен крак
(4) yourSize размер на обувката ляв крак
(5) yourSize размер на обувката десен крак

2.

Правно основание за обработката на данните

Правното основание за обработката на данните е съгласието на потребителя по силата на
член 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент.

3.

Цел на обработката на данните

Данните се използват единствено за измерването на краката и предлагането на подходящи
обувки. Данните се предават на обработващи по поръчка предприятия. Предаването се
осъществява в рамките на Европейския съюз (ЕС) и на Европейското икономическо
пространство (ЕИП).

4.

Срок на съхранение

Данните се изтриват, когато вече не са необходими за постигането на целта на тяхното
събиране.

5.

Възможност за възражение и премахване
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Като регистриран потребител Вие можете по всяко време да коригирате данните си
онлайн, съотв. да оттеглите регистрацията си в yourSIZE. Освен това можете да се
обърнете по имейл към yourclub@humanic.net или dataprotection@LSAG.com.

X.

Формуляр за контакт и контакт по имейл

1.

Описание и обхват на обработката на данните

На нашата Интернет страница има формуляр за контакт, който може да се използва за
установяване на контакт по електронен път. Ако потребителят се възползва от тази
възможност, въведените в прозореца данни се изпращат до нас и се запаметяват. Тези
данни са:
(1) Тема на въпроса
(2) Име и фамилия
(3) Имейл адрес
(4) Телефон
(5) Въпрос/съобщение
(6) Държава
В момента на изпращане на съобщението се запаметяват следните данни:
(1) IP адресът на потребителя
(2) Дата и час на регистрацията
Алтернативно контакт може да се установи и чрез предоставения имейл адрес. В този
случай се запаметяват личните данни на потребителя, изпратени по имейл. Данните не се
предоставят на трети страни. Те се използват единствено за обработката на
комуникацията.

2.

Правно основание за обработката на данните

Правното основание за обработката на данните е съгласието на потребителя по силата на
член 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент. Правно основание за обработването на
данните, предоставени в хода на изпращане на имейл, е член 6, параграф 1, буква е) от
Общия регламент. Ако контактът по имейл има за цел сключване на договор,
допълнителното правно основание за обработката е член 6, параграф 1, буква б) от Общия
регламент.

3.

Цел на обработката на данните

Ние обработваме личните данни от прозореца за въвеждане само за обработване на
контакта. При установяване на контакт по имейл тук е налице и необходимият легитимен
интерес от обработването на данните.
Останалите, обработени по време на процеса на изпращане лични данни, служат за
предотвратяване на злоупотреба с формуляра за контакт и за гарантиране на сигурността
на нашите информационно-технически системи.

Декларация за защита на данните уебстраница V 1.0

11 / 20

4.

Срок на съхранение

Данните се изтриват, когато вече не са необходими за постигането на целта на тяхното
събиране. Относно личните данни от прозореца за въвеждане на формуляра за контакт и
онези, изпратени по имейл, това става, когато съответната комуникация с потребителя
приключи. Комуникацията е приключена, ако от обстоятелствата може да се заключи, че
съответният въпрос е изяснен окончателно.
Личните данни, събрани допълнително по време на процеса на изпращане, се изтриват
най-късно след тридесет дни.

5.

Възможност за възражение и премахване

Потребителят може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка на личните
данни. Ако потребителят установи контакт с нас по имейл, той по всяко време може да
възрази срещу съхранението на неговите лични данни. В такъв случай комуникацията няма
да бъде продължена.
За да оттеглите съгласието си, пишете на имейл dataprotection@LSAG.com. В този случай
всички лични данни, запаметени в хода на установяването на контакт, се изтриват.

XI. Уеб анализ (Google Analytics)
1.

Описание и обхват на обработката на данните

Ние използваме Google Analytics за по-добро функциониране на нашата уебстраница и за
адаптиране към потребностите на клиентите. Всички подробности относно защитата на
данните на Analytics ще намерите на:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Google Analytics използва следните категории данни:
(1) IP адрес
(2) Произход (държава, федерална провинция и град)
(3) Език
(4) Операционна система
(5) Устройство (PC, таблет-PC и смартфон, вкл. размери/резолюция на екрана)
(6) Браузер и всички използвани Add-ons
(7) Източници на посетители (социални мрежи, напр. Facebook, търсачки, използвани
уебсайтове, нюзлетър или свързани програми)
(8) Поведение при сърфиране (целеви страници/посетени страници, пътека на
кликванията, степен на отпадане или прекарано време)
(9) Оборот (запаметяване на обороти в онлайн магазина, изчислителни курсове)
Всички посочени тук данни се предоставят на Google Inc. Цел на предоставянето е
анализът на действията на потребителите на нашата Интернет страница (вкл. в онлайн
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магазина). Правното основание за предоставянето е Privacy Shield. Данните не се
предоставят на международна организация.

2.

Правно основание за обработката на данните

Правното основание за обработката на данните е съгласието на потребителя по силата на
член 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент.

3.

Цел на обработката на данните

Уеб анализът има за цел да анализира поведението на нашите потребители, за да можем
да оптимизираме нашата уебстраница за тях.

4.

Срок на съхранение

Данните се изтриват, когато вече не са необходими за постигането на целта на тяхното
събиране или Вие оттеглите съгласието, като изтриете бисквитката.
5.

Възможност за възражение и премахване

Потребителят може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка на личните
данни, като изтрие бисквитката. Други възможности за оттегляне на съгласието за
използване
на
данните
ще
намерите
на:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

XII. Приставки (плъгини) за социални мрежи
1.

Описание и обхват на обработката на данните

Ние използваме плъгини за социални мрежи за привличане на вниманието към нашата
реклама, измерване на успеваемостта на рекламата и за маркетинг на целевите групи.
В рамките на рекламния анализ се използват следните данни:
(1) Дата и час на посещението на Интернет страницата
(2) Вид и брой на действията (напр. извикване на страницата, регистриране, кошница,
покупка)
(3) Посетено съдържание на страницата (напр. цена, продуктови категории)
(4) Посетени страници в рамките на нашата Интернет страница
(5) Честота на посещенията на нашата Интернет страница (брой на извикванията)
(6) Тип устройство, с което се посещава нашата страница
(7) URL за препращане
(8) Целево съдържание на плъгини за социални мрежи
Всички посочени тук данни се предоставят на оператора на плъгин за социални мрежи.
Цел на предоставянето е насочване на вниманието към нашата реклама, измерване на
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нейната успеваемост и маркетинг на целеви групи. Правното основание за обработката на
данните е съгласието на потребителя по силата на член 6, параграф 1, буква а) от Общия
регламент. За оператори на плъгин за социални мрежи, установени в САЩ, правното
основание за предоставянето е Privacy Shield. Данните не се предоставят на
международна организация.

2.

Правно основание за обработката на данните

Правното основание за обработката на данните е съгласието на потребителя по силата на
член 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент.

3.

Цел на обработката на данните

Рекламният анализ служи за привличане на внимание към нашата реклама, измерване на
нейната успеваемост и маркетинг на целеви групи.

4.

Срок на съхранение

Данните се изтриват, когато вече не са необходими за постигането на целта на тяхното
събиране или Вие оттеглите съгласието, като изтриете бисквитката.

5.

Възможност за възражение и премахване

Потребителят може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка на личните
данни, като изтрие бисквитката.
Други възможности за оттегляне на съгласието за използване на данните ще намерите на:
https://www.facebook.com/policy.php
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
https://help.instagram.com/155833707900388

XIII. Видеонаблюдение
1.

Описание и обхват на обработката на данните

В някои филиали се осъществява видеонаблюдение на търговските и складовите
помещения за избягване на кражби и за осигуряване на доказателства при кражби.
Наблюдаваните зони са ясно обозначени с пиктограми.

2.

Правно основание за обработката на данните

Правното основание за обработката на данните е член 6, параграф 1, буква е) от Общия
регламент.

3.

Цел на обработката на данните
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Данните се използват за защита на собствеността и за осигуряване на доказателства при
кражби.

4.

Срок на съхранение

Данните се изтриват, когато вече не са необходими за постигането на целта на тяхното
събиране.
5.

Възможност за възражение и премахване

Тъй като личните данни са необходими за по-приоритетния интерес за защита на
собствеността, Вие нямате право на възражение и премахване.

XIV. Данни на кандидатите за работа
1.

Описание и обхват на обработката на данните

В хода на процесите по кандидатстване се събират следните лични данни:
(1) Данни за контакт
(2) Писмо
(3) Автобиография
(4) Дипломи
(5) Консултанти по персонала / Онлайн платформа (опция)
Ние сме получили тези данни при електронно кандидатстване (напр. по имейл), по пощата,
лично или от консултант по персонала, съотв. онлайн платформата.
При изпълнението на процеса по кандидатстване се обменят лични данни между
централата и филиалите (Humanic и Shoe4You) на Leder und Schuh AG. Тези данни не се
предоставят на трети страни и се използват единствено във връзка с процесите по
кандидатстване.

2.

Правно основание за обработката на данните

Правното основание за обработката на данните е евентуален трудов договор, който ние
искаме да сключим с Вас при определени обстоятелства. В този смисъл правно основание
е изпълнението на договора съгласно член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент.

3.

Цел на обработката на данните

Данните на кандидатите служат за набиране на служители и обосноваване на трудови
правоотношения (сключване на трудови договори).

4.

Срок на съхранение

Личните данни се съхраняват, докато това е необходимо за изпълнението на целта, или на
законови задължения за съхранение, или за упражняване на права. След изтичане на
сроковете на съхранение данните се изтриват.
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5.

Възможност за възражение и премахване

Потребителят може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка на личните
данни с имейл до dataprotection@LSAG.com.

XV. Права на засегнатите субекти
Ако се обработват Ваши лични данни, Вие сте субект по смисъла на Общия регламент и
имате следните права спрямо администратора:

1.

Право на достъп

Можете да поискате от администратора потвърждение дали се обработват лични данни,
които се отнасят до Вас. Ако това е така, можете да поискате достъп до следната
информация:
(1) Целите, за които се обработват личните данни
(2) Категориите лични данни, които се обработват
(3) Получателите, съотв. категориите получатели, на които са били или ще бъдат
разкрити съответните лични данни
(4) Планираният срок на съхранение на отнасящите се до Вас лични данни или, ако не
е възможно да се дадат конкретни данни, критерии за определяне на срока на
съхранение
(5) Наличието на право на коригиране или изтриване на отнасящите се до Вас лични
данни, право на ограничена обработка от администратора или право на възражение
срещу тази обработка
(6) Правото на жалба до надзорен орган
(7) Всички данни за източника на информация, ако личните данни не са събрани от
субекта
(8) Наличие на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително
профилиране съгласно член 22, параграф 1 и 4 от Общия регламент и, най-малко в
тези случаи, на подробна информация за логиката, тежестта и търсените ефекти за
субекта от една такава обработка
Имате право да получите информация дали отнасящите се до Вас лични данни се
предоставят в трета държава или на международна организация. В тази връзка можете да
поискате информация относно подходящите гаранции съгласно член 46 от Общия
регламент във връзка с предоставянето.

2.

Право на коригиране на данните

Имате право да поискате от администратора коригиране и/или допълване, ако отнасящите
се до Вас лични данни са неверни или непълни. Администраторът следва да направи
корекцията незабавно.
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3.

Право на ограничаване на обработването

Можете да поискате ограничаване на обработването на отнасящите се до Вас лични данни
при следните условия:
(1) Ако оспорвате верността на отнасящите се до Вас лични данни за период, който да
даде възможност на администратора да провери верността на личните данни
(2) Ако обработването е неправомерно
(3) Ако администраторът вече няма нужда от личните данни за целите на обработката,
но Вие имате нужда от тях за установяване, упражняване или защита на правни
искове
(4) Ако сте подали възражение срещу обработването по силата на член 21, параграф 1
от Общия регламент и все още не е ясно дали легитимните основания на
администратора не са с предимство пред Вашите основания
Ако обработването на отнасящите се до Вас лични данни е ограничено, тези данни, без
оглед на тяхното съхранение, могат да бъдат обработвани само с Ваше съгласие, или за
установяване, упражняване или защита на правни искове, или за защита на правата на
друго физическо или юридическо лице, или по причини от важен обществен интерес на
Съюза или на негова държава членка.
Ако обработването е ограничено съгласно описаните по-горе условия, администраторът
ще Ви уведоми, преди това ограничение да бъде отменено.

4.

Право на изтриване

a) Задължение за изтриване
Вие можете да поискате от администратора отнасящите се до Вас данни да бъдат
незабавно изтрити, а администраторът е длъжен да ги изтрие веднага, ако е налице една
от следните причини:
(1) Отнасящите се до Вас лични данни вече не са необходими за целите, за които са
събрани или обработени по друг начин.
(2) Вие оттегляте съгласието си, на което се е опирало обработването съгласно член 6,
параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от Общия регламент и няма
друго правно основание за обработването.
(3) Вие подавате възражение срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от
Общия регламент и не са налице приоритетни обосновани причини за
обработването или подавате възражение срещу обработването съгласно член 21,
параграф 2 от Общия регламент.
(4) Отнасящите се до Вас лични данни са били обработвани неправомерно.
(5) Изтриването на отнасящите се до Вас лични данни е необходимо за изпълнение на
правно задължение по силата на правото на Съюза или на правото на държавата
членка, на чиито разпоредби се подчинява администраторът.
(6) Отнасящите се до Вас лични данни са били събрани във връзка с предлагани
услуги на информационното общество съгласно член 8, параграф 1 от Общия
регламент.
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b) Информация на трети страни
Ако администраторът е оповестил отнасящите се до Вас лични данни и ако е задължен да
ги изтрие по силата на член 17, параграф 1 от Общия регламент, той следва да
предприеме разумни мерки, като вземе предвид наличните технологии и средствата на
негово разположение, в това число технически мерки, за да информира администраторите,
които обработват личните данни, за Вашето искане да се изтрият всякакви връзки към тези
лични данни или техните копия или реплики.
c) Изключения
Правото на изтриване не е налице, ако обработването е необходимо:
(1) за упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и правото на
информация
(2) за спазване на правно задължение, което налага обработването съгласно правото
на Съюза или правото на държавата членка, на което се подчинява
администраторът, от право за изпълнение на задача от обществен интерес или при
изпълнение на официални функции, възложени на администратора
(3) по причини от публичен интерес в областта на общественото здравеопазване
съгласно член 9, параграф 2, буква з) и и) и член 9, параграф 3 от Общия регламент
(4) за целите на архивирането в обществен интерес, за целите на научни или
исторически изследвания, или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1
от Общия регламент, както и ако с оглед на посоченото в раздел а) право
съществува вероятност това да направи невъзможно или сериозно да затрудни
постигането на целите на това обработване
(5) за установяване, упражняване или защита на правни искове

5.

Право на информация

Ако Вие сте упражнили правото си на коригиране, изтриване или ограничаване на
обработването спрямо администратора, той е длъжен да уведоми за това всички
получатели, на които са били разкрити отнасящите се до Вас лични данни, освен ако
предоставянето на информация се окаже невъзможно или изисква непропорционално
големи усилия. Вие имате право да поискате информация от администратора за тези
получатели.

6.

Право на преносимост на данните

Вие имате право да получите отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили
на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене
формат. Освен това можете да предоставите тези данни на друг администратор без
възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато:
(1) обработването е основано на съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква
а) или член 9, параграф 2, буква а) или на договорно задължение съгласно член 6,
параграф 1, буква б) и
(2) обработването се извършва по автоматизиран начин
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Когато упражнявате това право, Вие имате право да получите пряко прехвърляне на
личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.
Това не бива да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.
Правото на преносимост на данните не се отнася до обработването, необходимо за
изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални
правомощия, които са предоставени на администратора.
7.

Право на възражение

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация,
на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава
на член 6, параграф 1, буква д) или буква е) от Общия регламент. Администраторът
прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват
убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред
интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването,
упражняването или защитата на правни претенции.
Когато се обработват отнасящи се до Вас лични данни за целите на директния маркетинг,
Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на личните
данни за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с
директния маркетинг. Ако Вие възразите срещу обработване за целите на директния
маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.
В контекста на използването на услугите на информационното общество и независимо от
Директива 2002/58/ЕО, Вие можете да упражнявате правото си на възражение чрез
автоматизирани средства, като се използват технически спецификации.

8.

Право на оттегляне на декларацията за съгласие

Вие имате право по всяко време да оттеглите своето съгласие. Оттеглянето на съгласието
не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди
неговото оттегляне.

9.

Автоматизирано вземане на решения, включително профилиране

Вие имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на
автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни
последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен. Това не се
прилага, ако решението:
(1) е необходимо за сключването или изпълнението на договор между субект на данни
и администратор
(2) е разрешено от правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага
спрямо администратора, и в което се предвиждат също подходящи мерки за защита
на правата и свободите, и легитимните Ви интереси
(3) се основава на изричното Ви съгласие
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Решенията по параграф 2 не се основават на специалните категории лични данни,
посочени в член 9, параграф 1, освен ако не се прилага член 9, параграф 2, буква а) или
буква ж) и не са въведени подходящи мерки за защита на правата и свободите и
легитимните интереси на субекта на данните.
10. Право на подаване на жалба до надзорен орган
Без да се засягат които и да било други административни или съдебни средства за правна
защита, Вие имате има право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в
държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на
предполагаемото нарушение, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се
до Вас, нарушава разпоредбите на Общия регламент. Надзорният орган, до когото е
подадена жалбата, информира жалбоподателя за напредъка в разглеждането на жалбата
и за резултата от нея, включително за възможността за съдебна защита съгласно член 78
от Общия регламент.
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