
Декларация за поверителност на  
фирма „Спортс Ауеър“ ООД 

 

Обща информация 

„Спортс Ауеър“ ООД (по долу нар. Фирмата) е администратор на лични данни и 
отговаря изцяло на принципите и изискванията на Общия регламент за защита 
на личните данни (GDPR). 

Използвайки нашия е-магазин www.sportsaware.bg (по-долу нар. Сайтът), Вие 
изрично се съгласявате предоставените от Вас лични данни да бъдат 
събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате 
тяхната точност и достоверност. Декларирате, че сте били информирани за 
типа данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат 
използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване 
на събраните лични данни. 

Данни на администратора на лични данни 

1. Наименование: Спортс Ауеър ООД 
2. ЕИК: 175243273 
3. Седалище и адрес на управление: ж.к. Бъкстон, бл. 22, вх. А, ет. 15, ап. 58 
4. Имейл: office@sportsaware.bg 

Цели и принципи 

Фирма „Спортс Ауеър“ ООД събира и обработва вашите лични данни за 
следните цели: 

 регистрация на потребители и създаване на потребителски профили; 

 статистически цели; 

 изпращане на съобщения във връзка с Вашият потребителски профил и 
неговото управление; 

 изпращане на съобщения относно промени в предоставяните от нас услуги; 

 оставяне и управление на коментари под продукти, публикувани на сайта; 

Ние спазваме следните принципи при обработка на Вашите лични данни: 

 законосъобразност и прозрачност; 

 точност и актуалност на данните; 

 поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на 
сигурност на личните данни; 

При обработването и съхранението на личните данни, Спортс Ауеър може да 
обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни 
интереси: 
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 изпълнение на задълженията си към Националната агенция по приходите, 
Министерството на вътрешните работи и други държавни и общински 
органи. 

Какви видове лични данни събира, обработва и 
съхранява фирма Спортс Ауеър? 

Ние обработваме следните видове лични данни на основание на договорното 
отношение между Вас и Фирма Спортс Ауеър, създадено с приемането на 
общите условия и регистрация в Сайта на потребителя: 

 Лична информация – име, тел. номер, имейл и др.  

Информацията е необходима за еднозначна идентификация на Вашия 
потребителски профил, както и за еднозначна комуникация с Вас.  

 Данни за контакт – пощенски адрес, тел. номер, имейл адрес и др. 
 

При редактирането на Вашият потребителски профил, имате възможността да 
въведете телефонен номер. Той е задължителен и се използва за връзка с Вас 
във връзка с предоставяните от нас услуги. 
 

 Финансова информация – банкова сметка, фирмени данни и др. 

Тази информация е неразривно свързана с използването от Ваша страна на 
ВПОС терминал, като метод за заплащане за предоставените от нас услуги/ 
продукти, и е необходима за издаване на данъчен документ (фактура), когато 
такъв се изисква.  

Срок на съхранение на личните ви данни 

 Фирма Спортс Ауеър съхранява вашите лични данни докато съществува 
вашият профил в Сайта. След неговото прекратяване, ние поемаме 
ангажимента да изтрием и унищожим всички ваши данни в най-кратък срок. 

 Спортс Ауеър съхранява Вашите данни, дадени на основание съгласие, до 
неговото изрично оттегляне. 

 Спортс Ауеър съхранява личните данни, които е необходимо да пази по 
силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, 
който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация. 

 Спортс Ауеър НЕ съхранява данни за банкови карти. 

Бисквитки и други пасивни технологии 

Спортс Ауеър използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, които 
събират информация, от вас при взаимодействие с нашия Сайт, за да 
подобрим вашето потребителско преживяване.  



Вашите права при събирането, обработването и 
съхранението на личните ви данни 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 

 Ако не желаете всички / част от Вашите лични данни да продължат да 
бъдат обработвани от фирма Спортс Ауеър, Вие можете по всяко време да 
оттеглите съгласието си като се обърнете към нас на нашата електронна 
поща. 

 Фирмата може да поиска да удостоверите своята самоличност и 
идентичност с лицето, за което се отнасят данните. 

 При оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са 
необходими за създаването и поддържане на регистрацията Ви в Сайта, 
Вашият акаунт ще бъде деактивиран. 

Право на достъп 

 Вие имате право да изискате и получите от фирма Спортс Ауеър 
потвърждение относно обработването на лични данни, свързани с Вас. 

 Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с достъпа, както 
и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и 
съхранението на личните Ви данни. 

 При поискване, фирмата Ви предоставя копие от обработваните лични 
данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. 

Право на коригиране, или попълване 

Вие можете да коригирате, или допълвате лични данни, свързани с Вас 
директно през Вашия профил в Сайта, или с отправяне на писмено искане до 
Спортс Ауеър на електронната ни поща. 

Право на изтриване (право "да бъдеш забравен") 

Вие имате правото да поискате от фирма Спортс Ауеър да бъдат изтрити 
свързаните с Вас лични данни, а фирмата има задължението да ги изтрие в 
най-кратък срок, когато е налице някое от посочените по-долу основания: 

 личните данни повече не са необходими за целите, за които са били 
събрани, или обработвани по друг начин; 

 Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на 
данните и няма друго правно основание за обработването; 

 личните данни са били обработвани незаконосъобразно; 

 личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно 
задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се 
прилага спрямо фирма Спортс Ауеър 

Спортс Ауеър не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и 
обработва: 



 за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на 
информация; 

 за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено 
в правото на ЕС, или правото на държавата членка, което се прилага 
спрямо Администратора, или за изпълнението на задача от обществен 
интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му 
предоставени; 

 за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически 
изследвания, или за статистически цели; 

 за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане 
през опцията "Изтрий профил" във Вашия профил или писмено искане, 
изпратено до нас, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с 
лицето, за което се отнасят данните. 

Право на ограничаване 

Вие имате право да изискате от нас да ограничим обработването на 
свързаните с Вас данни, когато: 

 оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на фирмата 
да провери точността на личните данни; 

 обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да 
бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; 

 Фирмата не се нуждае повече от личните данни за целите на 
обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или 
защитата на свои правни претенции; 

 Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали 
законните основания на Спортс Ауеър имат преимущество пред Вашите 
интереси. 

Право на преносимост 

Вие можете по всяко време да поискате данните, които се съхраняват и 
обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Сайта, чрез искане 
изразено писмено, или на електронната ни поща. 

Право на възражение 

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични 
данни, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на 
профилиране, или директен маркетинг. 

Право на жалба 

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или 
приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да 
подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: 



1. Наименование: Комисия за защита на личните данни 
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан 

Лазаров” № 2 
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 

2 
4. Телефон:02 915 3 518 
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg 
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg 
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