
Правила за законосъобразно обработване на лични данни на участниците в Играта 
“Приключения с карта EKONOMY и Ford“ 

 

Настоящият документ има за цел да Ви даде информация за това какви Ваши лични данни 
обработва „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД с цел  провеждането на Играта “Приключения с карта 
EKONOMY и Ford“ и как ги използва. Ако имате каквито и да е въпроси в тази връзка, моля да се 
свържете с нас на следния имейл адрес: office@eko.bg – до длъжностното лице по защита на 
личните данни; или на пощенски адрес: гр. София 1756, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 3, 
комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9, Република България. 

 

КАТЕГОРИИ СУБЕКТИ НА ДАННИ 

За да осигури реализирането на механизма на Играта, „ЕКО България“ ЕАД обработва лични 
данни на следните категории субекти на данни: лица, регистрирали се за участие в Играта и 
участници, изтеглени като печеливши в Играта. 

 

КАКВИ ДАННИ, КАК, ЗАЩО И В КАКВИ СРОКОВЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ  

„ЕКО България“ ЕАД, ЕИК 130948987, със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, 
район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9, Република България, 
представлявано от Андреас Триантопулос (по-долу „ЕКО България“), в качеството си на 
администратор на лични данни, обработва лични данни, както следва:  

ЕКО България обработва следните лични данни: име и фамилия, дата на раждане, населено 
място, e-mail адрес, телефон за връзка, номер (баркод) на карта EKONOMY. 

Можем да използваме горните данни само за следните цели: администриране на Играта, 
включително осъществяване на контакт с печеливши участници, публикуване на имената на 
печелившите участници и последните 4 цифри на техните карти EKONOMY на фейсбук 
страницата на ЕКО България, предоставяне на награди, извършване на задължително 
счетоводно и данъчно облагане. 

ЕКО България обработва тези лични данни на основание легитимния си интерес да 
популяризира своята дейност, както и на договорното задължение на ЕКО България да 
предостави награди на печелившите участници и да администрира обявената Игра съгласно 
Общите условия. 

Срокът на обработването на Вашите лични данни за тези цели е, както следва: 

- за целите на администриране на Играта, данните ще се обработват за максимален срок 
от 7 (седем) дни след изтичането на срока за получаване на наградите от играта (вкл. на 
хартиен носител); 

- данни, съдържащи се в документи, необходими за изпълнение на договорни 
отношения – до 6 (шест) години след прекратяване на съответния договор или до приключване 
на процедури, свързани с евентуални спорове; 



- данни, съдържащи се в счетоводните регистри и финансовите отчети и/или съдържащи 
се в документи, подлежащи на данъчни одити и необходими за счетоводни цели – до 11 
(единадесет) години. 

 

С КОГО МОЖЕ ДА СПОДЕЛИМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 

ЕКО България желае да организира по-най добър начин своите маркетингови игри и за тази 
цел, ЕКО България може да възложи която и да е от горепосочените дейности по обработване 
на Вашите лични данни на маркетингови агенции и доставчици на ИТ услуги (включително 
софтуерни и хардуерни решения), при осигуряване на защитата на данните и 
законосъобразното им обработване. Възможно е също да предоставим лични данни на нашите 
партньори Мото-Пфое, доколкото това е необходимо с цел предоставяне на наградата. 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА 

Ако Вие сте лице, чиито лични данни са обработвани от ЕКО България, при някое от горните 
обстоятелства, имате следните права в тази връзка:  

 Всички Субекти на данни имат право: 

- да бъдат информирани какви видове техни лични данни се обработват от ЕКО 
България; 

- на достъп и на копие от обработваните им лични данни;  

- на коригиране и изтриване на личните им данни;  

- на ограничаване на обработването; и  

- на преносимост.  

Можете да упражните всяко от горните си права чрез подаване на писмено заявление по някой 
от следните начини:  

- чрез електронно писмо до: office@eko.bg  - до длъжностно лице по защита на данните 

- чрез писмо, адресирано до: гр. София 1756, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 3, 
комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9, Република България, ЕКО България. 

 

Имате също право да подадете жалба във връзка с обработването на личните Ви данни пред 
надзорния орган, който за Република България е Комисията за защита на личните данни с 
данни за контакт, посочени в следния линк: https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=5  

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ВИ 

Молим да имате предвид, че заявлението Ви за упражняване на което и да е от правата Ви, 
трябва да съдържа поне името Ви и друга идентифицираща информация, описание на 
искането Ви, предпочитан начин за комуникация с Вас, адрес за кореспонденция и дата на 
заявлението.  

Ако заявлението е подписано от пълномощник, към него трябва да приложите и съответното 
пълномощно.  



ЕКО България може да се свърже с Вас за допълнителна информация, ако е необходимо 
самоличността Ви да бъде потвърдена или заявлението Ви да бъде допълнително уточнено.  

ПРЕКОМЕРНИ ЛИЧНИ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ/ЗА ВАС  

Ако получим лични данни, които са прекомерни с оглед нашите нужди да постигнем целите по-
горе, ние ще изтрием тази информация незабавно, но не по-късно от 1 (един) месец от 
получаването й.   

ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ДАННИ 

За да спомогнем за защитата на Вашите лични данни, ние сме внедрили мерки за физическа, 
персонална, техническа и административна защита. Регулярно обновяваме и тестваме нашите 
технологии за сигурност. Ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само за онези 
служители и обработващи, които трябва да имат тази информация, за постигане на целите, за 
които са необходими. В допълнение, ние обучаваме нашите служители относно важността на 
конфиденциалността и поддържането на поверителността и сигурността на Вашата 
информация. Ангажираме се да вземем необходимите дисциплинарни мерки, за да осигурим 
спазването на задълженията за поверителност от страна на нашите служители.  

 

Настоящият документ представлява уведомление за поверителност по смисъла на чл. 13 и чл. 
14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 
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/EО (Общ регламент 
относно защитата на данните). 


