ИНФОРМАЦИОННА КЛАУЗА ОТНОСНО ИЗТ ЕГЛЯНЕ НА ДАННИ ДИРЕКТНО
ОТ ЛИЦЕ
В съответствие с чл. 13, параграф 1 от 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, и за
отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-нататък: ОРЗД), информираме че:
1) Администраторът на Вашите лични данни е home.pl Spółka Akcyjna [Акционерно

дружество] със седалище в гр. Шчечин, Полша, с адрес: ул. „Zbożowa“ № 4, 70-653 Szczecin,
Polska, вписано в търговския регистър на Националния съдебен регистър, управляван от
Районен съд Шчечин, Отдел XIII Търговски – Национален съдебен регистър, под номер KRS
0000431335, номер REGON 811158242, ДДС номер 8522103252 (наричано по-нататък
home.pl).
2) home.pl е назначило длъжностно лице за защита на данните. Данни за контакт: имейл
адрес: IODO@home.net.pl.
3) home.pl обработва личните данни, предоставени от Вас в регистрационния формуляр и в
Клиентския панел. Обхватът на тези данни е обусловен от вида на услугата, която поръчвате
или използвате. Основният обхват на тези данни е: име и фамилия или фирма, личен
идентификационен номер или ДДС номер, адрес на местоживеене или адрес на седалище,
адреси за контакт (адрес за хартиена кореспонденция, имейл адрес, телефонен номер), име
и фамилия или фирма на лицето, посочено от Вас като упълномощено лице, представляващо
Ви по въпроси, свързани с Вашите услуги, както и неговите адреси за контакт (адрес за
хартиена кореспонденция, имейл адрес, телефонен номер).
4) В обхват, необходим за изпълнение на договора, сключен от Вас с home.pl за
предоставянето на услугите, предлагани от home.pl, както и в обхват, необходим на home.pl
да предприеме действия по Ваше искане, както и в обхват, необходим на home.pl да
изпълни своите правни задължения и за целите на законните интереси, изпълнявани от
home.pl (разкриване на измами и тяхното предотвратяване, определяне, защита и
предявяване на искове, създаване на сравнения, анализи и статистика, проверка на
достоверността на плащанията, обработка на рекламации и заявки, техническа поддръжка,
финансови плащания, включително издаване на счетоводни документи) - обработката на
Вашите лични данни се основава на закона, т.е. чл. 6 параграф 1, буква b) и буква c) и буква f)
ОРЗД, без да е необходимо да давате съгласие за обработването на Вашите лични данни.
Във всички останали случаи, Вашите лични данни ще бъдат обработвани въз основа на
Вашето съгласие.
5) home.pl има право да прехвърля Вашите лични данни на трети лица (наричани по-долу:
Подизпълнители на home.pl) и на Регистрите на имена на домейни, на контролни органи за
цел и в обхват, необходим за правилното и надлежното изпълнение на договора, сключен от
Вас с home.pl. Във връзка с това, Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на
Подизпълнителите на home.pl въз основа на договор за поверяване на обработката на лични
данни, сключен между home.pl и Подизпълнителите на home.pl. Прехвърлянето на Вашите
лични данни на Регистрите на имена на домейни се основава на договор, който сте
сключили с Регистъра на имена на домейни, за да регистрирате име на домейн.
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Прехвърлянето на Вашите лични данни на контролните органи се основава на договора за
регистрация на SSL сертификат, който сте сключили с контролния орган. Освен това, home.pl
е длъжен да предостави Вашите лични данни въз основа на задължителните законови
разпоредби, включително по искане на оторизирани съдилища, органи и институции.
6) Вашите лични данни по правило не се прехвърлят извън територията на ЕИП.
Прехвърлянето на Вашите лични данни извън територията на ЕИП, обаче, може да настъпи,
когато е необходимо да се извърши Вашата услуга, включително при ситуация, в която
изпълнението на услугата ще изисква участието на Подизпълнителите на home.pl,
притежаващи седалище извън територията на ЕИП.
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7) Вашите лични данни ще се съхраняват за периода на изпълнение на договора, сключен от
Вас с home.pl за предоставяне на услуги, предлагани от home.pl, във връзка с който се
обработват Вашите лични данни, и след този период - до деня на изтичане на давностния
срок за искове, произтичащи от сключения от Вас договор с home.pl за предоставяне на
услуги, предлагани от home.pl. Вашите лични данни, обаче, записани в счетоводната
документация, ще се съхраняват за период, посочен в приложимото законодателство,
включително данъчните разпоредби.
8) При спазване на ограниченията, произтичащи от ОРЗД и други законови разпоредби,
имате право на достъп до съдържанието на Вашите лични данни и право на тяхното
коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, право на тяхното прехвърляне,
право на възражение, както и право да оттеглите съгласието си по всяко време, ако
обработването се извършва въз основа на даденото от Вас съгласие.
9) Имате право да подадете жалба до надзорен орган по смисъла на ОРЗД, ако смятате, че
обработването на Вашите лични данни нарушава разпоредбите на ОРЗД.
10) В обхват, в който Вашите лични данни се събират въз основа на законова разпоредба, т.е.
чл. 6 параграф 1 буква b) и буква c) и буква f) ОРЗД, ако не предоставите всички необходими
лични данни, в зависимост от обстоятелствата, може да предизвикате отказ за сключване на
договор с Вас за предоставяне на услуги, предлагани от home.pl, или да създадете пречка за
сключването или изпълнението на договора за предоставяне на услуги, предлагани от
home.pl. В обхват, в който Вашите лични данни се събират въз основа на съгласието,
предоставянето на лични данни е доброволно. Отказът Ви или оттеглянето на съгласието за
маркетингови цели, обаче, ще направи невъзможно home.pl да Ви информира за нови
оферти и промоции.
11) Може да подлежите на решение, основано единствено на автоматизирана обработка на
лични данни, включително профилиране, ако ние сме упълномощени от приложимото
законодателство или Вие сте се съгласили с това предварително.
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