ПОЛИТКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
на лицата, използващи интернет страницата
на „Монтаж строителни конструкции“ АД
Настоящият документ подлежи на периодични актуализации и описва как използваме и
обработваме личните Ви данни. „Монтаж строителни конструкции“ АД („МСК АД“) обработва
предоставените от Вас лични данни, спазвайки законодателството на Европейския съюз и на
Република България, относимо към защитата на личните данни, в това число Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на
такива данни, Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г.
относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в
сектора на електронните комуникации, Закон за защита на личните данни и правилата описани в
настоящата Политика за защита на личните данни на лицата, използващи интернет страницата
(„сайта“ и/ или „уебсайта“) на МСК АД.

Какви Ваши лични данни обработваме?



Лични данни - всяка информация, с която пряко или непряко може да бъде
идентифицирано физическо лице;
Обработка – всяка операция или набор от операции, които се извършват с лични данни.

Ние събираме и обработваме минималното количество лични данни, предоставени ни
доброволно от Вас - имена, телефонен номер, адрес и e-mail адрес. Когато въвеждате лични или
служебни данни (електронни адреси, имена, адреси, телефон), разкриването на данните се
извършва напълно доброволно. Въвеждайки данните, Вие давате съгласие за събирането,
обработката и използването им с цел установяване на контакт и осъществяване на предоставяните
от нас услуги. Събиране, обработка и използване на данните, за каквито и да е други цели не се
извършва. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време, считано за бъдещ период.
Ние обработваме информация, събирана автоматично за Вас. Автоматично събирана е
информацията, която се събира чрез бисквитките или други инструменти за управление на сесии.
Такава информация е Вашият IP адрес. Тази информация се използва с цел подобряване на
потребителското Ви преживяване. Когато използвате нашите услуги или разглеждате
съдържанието на нашия уебсайт, Вашите дейности могат да бъдат регистрирани.

Използваме “бисквитки” и/или подобни технологии, за да анализираме поведението на
нашите клиенти, да администрираме уебсайта, както и да проследяваме движенията на
потребителите. Това се прави, за да персонализираме и подобрим опита Ви с нашия уебсайт.
* “Бисквитката” е малък текстов файл, съхраняван на Вашия компютър. Бисквитките съхраняват
информация, която се използва за подпомагане работата на сайтовете. Само ние имаме достъп до
бисквитките, създадени от нашия уебсайт. Можете да контролирате бисквитките на ниво браузър.
Имайте предвид, че изборът да деактивирате бисквитките може да възпрепятства използването на
определени функции на сайта.
За повече информация относно бисквитките, можете да разгледате нашата страница „Бисквитки“.
Използваме Google Анализ за измерване на трафика на нашия уебсайт. Google има
собствена Декларация за поверителност, която можете да прегледате тук. Ако искате да се
откажете от проследяване чрез Google Анализ, посетете Google Analytics opt-out страницата.
* Ние няма да събираме и обработваме Ваши лични данни без Вашето знание и без това да е в
съответствие с настоящата политика и действащото законодателство.

Цели на обработката, основание за обработка и срок.
Обработваме личните Ви данни само и единствено за целите на управление на сайта и
осъществяване на услугите, предлагани от същия и дружеството (включително осъществяване на
контакт), така че да можем максимално да отговорим и удовлетворим Вашите желания и
очаквания.
Обработваме личните Ви данни на основание изразено Ваше съгласие.
Обработката е ограничена с времеви период. Няма да съхраняваме личните Ви данни
повече от 1 (една) година, считано от момента на предоставянето им, освен, ако в закон не е
предвиден друг срок.

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?
Ние няма да разкриваме Ваши лични данни на трети страни освен, ако Вие не го поискате
или не дадете съгласието си за това.

Възможно е да споделим и разкрием Вашите лични данни и информация на правителствени
или разследващи органи, само ако това се изисква от закона (или други регламенти, имащи силата
на закон), в случай на съдебен процес, наказателно преследване, съдебна заповед или призовка.

Как защитаваме предоставените личните Ви данни?
МСК АД зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. Ние предприемаме
подходящи мерки, за да защитим Вашите лични данни и да гарантираме тяхната сигурност.
Ние правим всичко възможно, за да запазим личните Ви данни в безопасност. Използваме
безопасни протоколи за комуникация и прехвърляне на данни (като HTTPS). Наблюдаваме нашите
системи за възможни уязвимости и атаки.
МСК АД и www.mck.bg прилагат цялостни технически и организационни мерки за защита
на предоставените данни срещу случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожение и
достъп от неупълномощени лица. Нашите мерки за сигурност се подобряват непрекъснато, в крак
с технологичното развитие.

Вашите права по отношение на личните Ви данни:
1. Достъп до лични данни: Можете да поискате да потвърдим дали използваме или не
Вашите лични данни и да получите копие от тях;
2. Оттегляне на дадено съгласие: Във всеки един момент Вие имате право да оттеглите,
даденото от Вас съгласие за обработка на личните Ви данни.
3. Коригиране и изтриване на Вашите лични данни: Можете да поискате МСК АД да
коригира информация за Вас, която смятате, че е неточна или непълна. Това може да стане
само след като ние се уверим в нейната неточност или непълнота. Можете да поискате
данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това.
4. Ограничаване на обработката на Вашите лични данни: В определени от закона случаи,
може да направите възражение срещу обработването на лични Ви данни.
5. Право на преносимост на данните: Можете да поискате от нас да Ви предоставим Вашите
лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или
да поискате от нас да ги предоставим директно на друг администратор на лични данни
(например друго дружество).

Допълнителна информация.
Вашето доверие е важно за нас, затова ще отговорим на всички Ваши запитвания относно
обработката на личните Ви данни. Ако имате въпроси, на които не сте получили отговор от
настоящата Политика за защита на личните данни, или ако желаете да получите по-задълбочена
информация по определен въпрос, можете да се свържете с нашия екип на office@mck.bg.
Напомняме, че на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или на email: kzld@cpdp.bg, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни,
когато са налице съответните предпоставки за това.
С Уважение: Екипът на МСК АД

