Известие за ползване на лични данни

1. Въведение
Ние сме Съплайс Дистрибуторс СА/Supplies Distributors SA със седалище на адрес
ул. “Лиу Блерио” № 5, 4460 Грас-Олон/rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne,
регистрирано в Търговския регистър на Лиеж под № 208.795, ДДС № BE
475.286.142.
“Лична информация” или “лични данни” се определя като всякаква информация,
която се отнася до вашата личност (независимо от това дали сте идентифициран
или можете да бъдете идентифициран от нея), като Вашите име, и-мейл адрес и
пощенски адрес.
Моля, прочетете следващата политика за поверителност, за да разберете как
използваме Вашата лична информация, след като сме я събрали. Моля,
прочетете тази Политика за поверителност, преди да сте ни изпратили каквато и
да било Ваша лична информация. Няма нужда да ни предоставяте никаква Ваша
лична информация, докато сърфирате в нашия уеб-сайт.
Ако имате каквито и да е въпроси, относно Политиката за поверителност, моля,
свържете с нас по всяко време на и-мейл DataProtection@olympus-europa.com.

Настоящата Политика за поверителност може да бъде актуализирана по всяко
време. Датата на последната актуализация ще се появява на тази страница. В
случай на такава актуализация, ние своевременно ще публикуваме известие на
уеб-сайта ни, с което ще ви съобщим за промяната. Вие ще бъдете уведомени и
по и-мейл за промените в дейностите по обработката и ще бъдете помолени да
дадете съгласието си за тях. Ще бъде прието, че сте съгласни с промените, ако
не възразите срещу тях в срок от 30 дни от известяването Ви.
2. Кога събираме лични данни?
Събираме лична информация от Вас, когато извършвате някоя от следните
дейности чрез уеб-сайта ни:
• регистрация на уеб-сайта;
• поръчка на стоки или услуги;
• изпращане на всякакви други он-лайн запитвания
• посещение на уеб-сайта ни

3. Каква лична информация събираме от Вас?
Личната информация, която събираме от Вас, включва Вашето:
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• име;
• пощенски адрес;
• телефонен номер;
• и-мейл адрес;
• информация за кредитна или дебитна карта;
• всяка друга информация, предоставена ни доброволно от Вас, и
• Вашия IP-адрес, информация за уеб-сайтовете, които посещавате, както и
Вашите тенденции като потребител, както е обяснено в раздел 7 и 9 от тази
Политика за поверителност.
4. Какво правим с Вашата лична информация?
Когато ни дадете лична информация, така както е посочено по-горе, ние я
използваме, за да:
• администрираме този уеб-сайт;
• подобрим качеството на Вашето сърфиране в Интернет;
• направим възможно използването на услугите, налични на този уеб-сайт;
• обработваме заявките Ви за стоки и услуги;
• водим кореспонденция с Вас относно поръчките Ви;
• Ви изпращаме извлечения и фактури, както и да събираме плащания от Вас
• предоставяме Ви информация относно последните новини или специални
оферти от Olympus, които може да представляват интерес за Вас, освен ако не
сте включили опцията да бъдете изключен от този вид комуникация. Тази
информация ще се отнася до същите или подобни продукти на тези, които сте
закупили. По всяко време може да ни уведомите, ако не искате повече да
получавате
такава
информация,
като
ни
изпратите
E-Mail
(mailto:
DataProtection@olympus-europa.com);
• отговаряме на изпратени от Вас запитвания.
5. На кого предоставяме Вашата лична информация?
Ние можем да споделим лична информация, събрана чрез уеб-сайта, с някоя
трета страна-дружество с цел това да ни помогне при работата на уеб-сайта,
обработката на поръчките и запитванията Ви, или с цел управление на
потребителската връзка между Вас и нас.
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Личните данни, които сте предоставили при регистрацията си на уеб-сайта,
когато купувате продукт от Olympus, както и информацията, засягаща Вашето
използването на уеб-сайта, ще бъдат споделени с Olympus Europa GmbH и с
всяко от неговите дъщерни дружества, така че те да могат да Ви изпращат
информация за техни продукти, ако сте изразили съгласието си за това чрез
маркиране на съответното квадратче. Тези организации принадлежат към
сектора за продажби на дребно на електронни устройства и информацията,
която ще Ви бъде изпратена, ще се отнася единствено до техните продукти.
Във всички други случаи, ние ще разкрием лична информация единствено на
държавни органи и право-охранителни агенции, законни правоприемници на
нашия бизнес, или във връзка със съдебни дела или предстоящи съдебни дела,
или за да установим, упражним или защитим законните си права (включително
предоставяне на информация на трети страни за целите на предотвратяване на
измама и редуциране на кредитния риск, в рамките на определените от закона
граници). В този случай, ние ще Ви уведомим относно разкриването, както и
относно лицето, на което сме разкрили Вашите лични данни.
6. Международен обмен на лична информация
Имайки предвид, че Интернет е глобална среда, използването на Интернет за
събиране и обработка на лични данни по необходимост включва предаването на
данни през международните граници. Ето защо, чрез браузване в уеб-сайта и
предоставянето ни на лична информация, Вие давате разрешение за
обработването на вашата лична информация на тази основа. Ако сте в
Европейския съюз, информацията, която предоставяте, може да бъде предадена
до държави (включително Съединените щати), които нямат закони за защита на
личните данни, еквивалентни на тези, които се прилагат в Европейския съюз.
Ние предприемаме необходимите стъпки, за да накараме нашите партньори от
САЩ да се придържат към принципите на директивата “Безопасно пристанище”
(Safe Harbour), които определят насоките, договорени от Европейския съюз и
Съединените щати за обмена на лични данни.
7. Куки-та и уеб бийкън-и
Когато разглеждате нашия уеб-сайт, ние може да съхраним информация на харддиска на компютъра Ви под формата на “куки” (“cookies”) (това е малък текстов
файл или единичен GIF-файл). Кукитата ни позволяват да приспособим уебсайтовете спрямо Вашите интереси и предпочитания. Например, едно куки може
да съдържа информация за уеб-страниците, които сте посетили на уеб-сайта,
което ще ни позволи да индивидуализираме следващото Ви посещение на уебсайтовете. Въпреки това, кукитата не ни позволяват достъп до останалата част
от Вашия компютър.
Този уебсайт използва услуги за уеб анализ, предоставени от компанията Google
Analytics. Тези анализи използват "куки" ("cookies") - кратки текстови файлове
на вашия компютър, които ни ориентират за вашите интереси и предпочитания.
Информацията, генерирана от куки-тата, ще бъде прехвърлена и съхранявана от
Google на сървъри в САЩ. <br>
Ако на сайта е активирана опцията IP-anonymisation, то вашият IP адрес ще
остане в ЕС. Само като изключение целият IP адрес ще бъде прехвърлен

3

първоначално към Google сървър в САЩ, а след това прехвърлен към ЕС. На този
сайт е активирана опцията IP-anonymisation.
Google ще ползва информацията, събрана от сайта, с цел оптимизирането му
спрямо вашите интереси, като съставя доклади за активността на ползване и за
успеха на маркетинговите активности.
IP адресът, който вашият браузър ще подава на Google Analytics, няма да се
асоциира с друга информация. Можете да изключите куки-тата с определени
настройки на вашия браузър, но имайте предвид, че тогава има вероятност да не
можете да ползвате определени услуги или опции на сайта. Можете също така да
се откажете от наблюдение от Google Analytics на вашия IP адрес чрез сваляне и
инсталиране на Google Analytics Opt-out Browser Add на вашия настоящ уеб
браузър: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Повечето Интернет-браузъри Ви позволяват да изтриете кукитата или да
получавате предупреждение преди дадено куки да бъде записано на хард-диска
Ви. Моля, обърнете внимание на инструкциите или екрана за помощ на Вашия
браузър, за да научите как да направите това. И все пак, ако решите да
изключите което и да е куки, което сме поставили на компютъра Ви, може да
нямате възможност да използвате определени услуги или опции на уеб-сайта.
8. Свързване към други уеб-сайтове
Уеб-сайтът съдържа хипервръзки към други уебсайтове, които са собственост на
трети страни и се подържат от тях. Тези уеб-сайтове имат своя собствена
политика и ние Ви съветваме да се запознаете с нея. От тази политика ще
зависи използването на личната информация, която предоставяте, докато
посещавате тези уеб-сайтове. Ние не поемаме никаква отговорност или
задължение относно практиката на поверителност, които третите страни – уебсайтове имат, и Вашите посещения на тези уеб-сайтове са на Ваш собствен риск.
9. IP-адреси,
Тъй като се интересуваме от успешното разпространяване на информацията чрез
уеб-сайтовете, ние изучаваме потребителските тенденции. Нашият сървър
създава log-файлове от различен вид информация - IP-адреса на Вашата мрежа,
какви страници са били разглеждани и продължителността на посещението Ви.
Използва се софтуер за анализ, с който се създават доклади, които ни помагат
да научим повече за това, как можем да направим Вашия престой на уеб-сайта
още по-полезен. Тази информация не се използва, за да се разработи Ваш личен
профил. Log-файловете редовно се прочистват. IP-адресът е номер, определен
за компютъра Ви от Вашия Интернет доставчик, който Ви предоставя достъп до
Интернет. Най-общо, един IP-адрес се променя всеки път, когато компютърът Ви
се свързва с Интернет. Но ако имате широколентова връзка, е възможно IPадресът, който ние можем да получим, да съдържа информация, която да се
счита за идентифицираща. Това може да възникне поради факта, че ползвайки
определени широколентови връзки, Вашият IP-адрес може да не се промени и да
бъде свързан с компютъра Ви. Но ние ще можем единствено да използваме
Вашия IP-адрес, за да съберем съвкупна информация за ползването. Ние ще
можем единствено да Ви идентифицираме индивидуално, само ако имаме
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средствата, с които да свържем IP-адреса с Вас като отделен потребител. Това
обикновено изисква достъп до допълнителна информация, която ние не търсим.
10. Правата Ви относно Вашата личната информация
Имате право да поискате копие от личната информация, която имаме за Вас, да
поискате коригиране на евентуални грешки в тази информация, както и да
поискате изтриването на личната Ви информация. Моля, изпратете запитването
си до мениджъра по защита на данните на и-мейл (до: DataProtection@olympuseuropa.com). Ние ще адресираме запитванията Ви в съответствие с режима на
действащото законодателство.
Освен това, имате право да възразите срещу използването на личната Ви
информация по всяко време. Моля да ни уведомите, като използвате или адреса
ни за контакти, или чрез и-мейла, посочен по-горе.

11 април 2017 г.
Съплайс Дистрибуторс СА
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