ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
– КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Уважаеми Господине / Уважаема Госпожо,
Моля, прочетете този документ внимателно.
С цел предоставяне на услугата на записване за отдалечен достъп до съдържанието
на онлайн курс (по-долу наричана за краткост “Курс”) в сайта www.setmenfree.club
(по-долу наричан за краткост “Сайта”), “Камък дизайн” ЕООД с ЕИК: 202498530
(по-долу наричан за краткост „КД“ и/или „Администратор“) обработва данни на
физически лица („Субекти на данни“), в съответствие с настоящата Политика.
При обработването на лични данни КД спазва всички приложими към дейността
му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само,
Регламент (ЕС) 2016/679 (по-долу наричан за краткост „Регламента“).
Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и
чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни е всяко
действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на
личните данни с автоматични или други средства.

Във връзка с посочените лични данни в Заявката за достъп (по-долу наричана за
краткост "Заявка") до Курса в Сайта и в изпълнение на изискванията на Регламента,
Ви предоставяме следната информация:
1. Данни, които идентифицират администратора и координати за връзка с него:
Администратор на предоставяните от Вас лични данни е "Камък дизайн" ЕООД,
ЕИК 202498530, тел. +359 887 207 654, email: clubsetmenfree@gmail.com
2. Цели на обработването, за които са предназначени личните Ви данни и правно
основание за обработването: Предоставените от Вас лични данни са необходими,
за да се създаде Ваш потребителски профил в системата, в която се съхраняват
записите на лекциите и други материали на Курса. Попълвайки Заявката Вие давате
своето съгласие личните Ви данни да се обработват с цел осигуряване на
дистанционен достъп до Курса.
3. Срок, за който ще се съхраняват личните данни:Личните Ви данни ще бъдат
съхранявани в срок до седем дни, след изтичане на срока, който сте избрали в
полето Услуга на Заявката за достъп до Курса. След изтичане на този срок, личните
Ви данни ще бъдат унищожени при спазване на действащите нормативни
изисквания в тази връзка.
4. Право да се изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване

на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със
субекта на данните, или право да се направи възражение срещу обработването,
както
и
правото
на
преносимост
на
данните:
Съгласно
Регламента,
Субектът
на
данни
има право:
4.1. да изиска от администратора достъп до обработваните от него лични данни по
реда
и
при
условията,
описани
в
чл.
15
от
Регламента;
4.2. да изиска от администратора коригиране на обработваните от него лични данни
по реда и при условията, описани в чл. 16 от Регламента;
4.3. да изиска от администратора изтриване на обработваните от него лични данни
по реда и при условията, описани в чл. 17 от Регламента;
4.4. да изиска от администратора ограничаване на обработването на лични данни
по реда и при условията, описани в чл. 18 от Регламента;
4.5. на преносимост на данните по реда и при условията, описани в чл. 20 от
Регламента;
4.6. на възражение срещу обработването на личните му данни, по реда и при
условията,
описани
в
чл.
21
от
Регламента;
4.7. Право на оттегляне на съгласието: Вие имате право на оттегляне на
съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време. Оттеглянето на
съгласието Ви не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето.
Оттеглянето на съгласието за обработка на данните ще има за резултат това, че ще
бъде
прекратен
достъпа
Ви
до
материалите
на
курса.
4.8. Право на жалба до надзорен орган: В случай, че смятате, че е налице
нарушаване на правилата за защита на личните Ви данни, може се да подаде жалба
до
Комисията
за
защитата
на
личните
данни;
4.9. Предоставянето на посочените в Заявката лични данни е изискване,
необходимо за осъществяване на дистанционен достъп до съдържанието на Курса.
4.10.Съществуване на автоматизирано вземане на решения, включително
профилиране и съществена информация относно използваната логика, както и
значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на
данните:
Автоматизирано имейл съобщение ще Ви бъде изпращано в следните случаи:
а/ в рамките на до 48 часа след като сте заплатили цената на Курса, ще Ви бъде
изпратен автоматичен мейл с потребителско име, парола и линк към съдържанието
на Курса.
5. Предоставяне на информация: КД не предоставя Ваши лични данни на трети
лица, по никакъв друг начин освен предвиденитe в закона случаи.
5.1. Трети лица
Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните
случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен
начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето
изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни
интереси на КД.

