ПОЛИТИКА НА „БУРГАС ПЛАЗА“АД ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА
УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИОНАЛНИ АКТИВНОСТИ И ИГРИ
I. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Регламент (ЕС)
2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични
данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/ЕО (Регламента) е „БУРГАС ПЛАЗА“ АД, ЕИК 175247688, със седалище и адрес на
управление: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 14, данни за контакт: ел. адрес:
info@burgasplaza.bg, тел. 056 522 484 („Администратор на лични данни“ и „Организатор
на Играта“).
II. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и
обработване:
1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в промоционални
активности и игри (наричани по-долу само „Играта“):
За целите на участието в Играта, а именно: регистрация за участие, идентификация на
участника, идентификация на спечелилия участник и предоставяне на наградата с
приемо-предавателен протокол, Организаторът събира и обработва следните данни на
участниците – име, имейл (ел. адрес) и телефонен номер, които участниците саморъчно
и доброволно попълват в талона за участие в Играта.
Основание за обработване е даденото съгласие на участника съгласно чл. 6, т. 1, буква „а"
от Регламента, който, попълвайки талона за участие, приема условията на Играта и се
съгласява с обработването на посочените лични данни единствено за целите на Играта.
Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.
2. Лични данни на печелившите участници, събирани и обработвани във връзка с
получаването на награда:
С цел получаване на спечелената награда и с цел спазване на законовите изисквания за
издаване на служебна бележка с оглед декларирането ѝ, в случай че наградата е на
стoйност над 30 лева, в допълнение към вече посочените лични данни, печелившите
участници следва да предоставят ЕГН и адрес.
Основание за обработване на имена, ЕГН и адрес за целите за издаване на служебна
бележка за награди на стойност над 30 лв. е законово задължение за Организатора във
връзка с деклариране на предоставената на печелившия участник награда, съгласно чл. 6,
т. 1, буква „в“ от Регламента във връзка с чл. 73 връзка чл. 35, т. 2 от Закон за данъците
върху доходите на физическите лица.
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С цел популяризиране на Търговски център „Бургас Плаза“, в допълнение на вече
посочените лични данни, Администраторът събира и обработва следните данни на
участниците, спечелили награди: фотоизображения (снимки), събрани с автоматични
средства от Организатора или от участника, които ще бъдат публикувани на уеб
страницата (www.burgasplaza.bg) и на официалната фейсбук страница на
Администратора (https://www.facebook.com/MallBurgasPlaza).
Основание за обработването на снимките е даденото съгласие на участника, съгласно чл.
6, т. 1, буква „а" от Регламена, чрез попълване на изрична декларация за съгласие или
чрез отбелязване на отметка в съответното поле на талона, което съдържа декларация за
съгласие с обработването на посочените лични данни.
IV. Получатели/категории получатели на данните
1. Личните данни, необходими за участието в Играта, а имено: три имена, електронна
поща и телефонен номер, ще бъдат обработвани от Организатора и негови
подизпълнители, а личните данни, необходими за получаването на наградата и
декларирането ѝ, а имено: три имена, ЕГН и адрес, могат да бъдат обработвани от
дружествата, които предоставят съответните награди, както и ще бъдат предоставени на
Национална агенция за приходите.
2. Личните данни, необходими за популяризиране на Търговския център, а имено:
фотоизображения
(снимки),
ще
бъдат
публикувани
в
уеб
страницата
(www.burgasplaza.bg) и на официалната фейсбук страница на Администратора
(https://www.facebook.com/MallBurgasPlaza).
V. Срокове за обработване и заличаване (унищожаване) на личните данни
1. Данните, необходими за участие в Играта, а имено: имена, електронен адрес и
телефон, ще бъдат обработвани в рамките на срока на провеждане на Играта, като ще
бъдат съхранявани за срок от 1 месец след приключване не Играта и ще бъдат заличени
(унищожени) с изтичане на този срок. Данните на печелившите участници могат да
бъдат съхранявани за по-дълъг срок единствено, когато за веществените награди е
предвиден гаранционен период – за срока, в който могат да бъдат предявени
гаранционни претенции при откриването на дефект.
2. Снимките на печелившите участници ще бъдат обработвани в рамките на срока на
провеждане на Играта, като ще бъдат заличени 5 (пет) години след публикуване на
снимките на уеб страницата и на официалната фейсбук страница на Администратора.
3. Личните данни, необходими за деклариране на наградата – имена, адрес и ЕГН, ще
бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на
документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчноосигурителен процесуален кодекс.
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VI. Вашите права като субект на данни
Съгласно Регламента участниците имат право на безплатен достъп до своите лични
данни (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или
ограничаване на обработването (чл. 18), като при упражняването на тези права се
прилагат нормативно предвидените ограничения, посочени по-долу. Участниците имат
право на възражение срещу обработването на личните им данни (чл. 21), както и право
на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат
предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях,
така и на посочен от тях администратор. Участникът може да упражни тези си права чрез
попълване на искане по образец, достъпно на Бюро „Информация“, или искане в
свободна форма, изпратено до Организатора.
Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в играта,
може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от Регламента във връзка с чл.
17 от Регламента чрез попълване на уведомление по образец, достъпно на бюро
„Информация“, или искане в свободен форма, изпратено до Организатора. При
оттегляне на съгласието за обработка на лични данни, изявено преди изтичането на
периода на Играта, което би направило идентифицирането на Участника невъзможно,
Участникът доброволно прекратява участието си в Играта и Организаторът няма да носи
никаква отговорност спрямо оттеглилия се Участник по отношение на Играта.
Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на
съгласието преди то да бъде оттеглено.
Печелившият Участник, който е получил наградата си, няма право на изтриване на
личните му данни, свързани с деклариране на наградата – имена, ЕГН и адрес, докато не
изтече посоченият срок от 11 години. При въпроси относно обработката на личните
данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да
упражни своите права, може да отправи писмено искане/ уведомление на посочените
данни за контакт на Администратора на лични данни, включително по имейл.
В допълнение участниците имат право на жалба до Комисия за защита на личните данни
на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на
публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията
https://www.cpdp.bg.
С участието си в Играта и попълването на съответния талон Участниците декларират и се
съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за
участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в
Играта.
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