
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА 

KATARZYNA PREMIUM CLUB 

Дата на последна актуализация 09.05.2019 г. 

Целта на тази Политика за поверително третиране на личните данни на 
членовете на KATARZYNA PREMIUM CLUB е да осигури прозрачност при 
обработването , сроковете на съхранение и другите описани тук 
обстоятелства, както и за правата на физическите лица във връзка с 
обработването на личните им данни и начините за упражняването им. 

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако 
сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е член на 
KATARZYNA PREMIUM CLUB. 

Кои сме ние? 

„Платинум Брандс“ ЕООД българско дружество, което се занимава с търговия на вино и 
спиртни напитки, маркетинг и изграждане на фирмени магазини в областта на търговията 
с вино и спиртни напитки. „Платинум Брандс“ ЕООД е изключителен дистрибутор на 
Катаржина Естейт за територията на Република България. 

„Платинум Брандс“ ЕООД е регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК 201891250, със 
седалище и адрес на управление гр. София 1404, район Триадица, ж.к. Манастирски 
ливади, бул. България No 109, бл. Вертиго бизнес тауър, ет. 12, офис 12.1 и се 
представлява от Цветелина Николова, управляващ директор и пълномощник на 
управителя Ралица Иванова Чернева. 

Защо е важно да се запознаете с нашата Политика за поверителност? 

Молим Ви да отделите време, за да прочетете внимателно настоящата Политика за 
поверителност. Тя урежда въпросите свързани с целите и обема на лични данни, които 
обработваме, на кого ги предоставяме, както и какви са вашите права във връзка с това 
обработване. 

Какви данни обработваме? 

 При организирането и провеждането на събития, в зависимост от това дали е предвидено 
гостите да бъдат индивидуално поканени, могат да се обработват: 
- име; 
- електронен адрес; 
- телефон; 
- адрес;  
- снимка, видеоизображение; 

За програмата ни за лоялност Katarzyna Premium Club, можем да обработваме  
- име; 
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- електронен адрес; 
- телефон; 
- адрес;  

За какви цели са необходими? 

Посочените по-горе  данни се обработват от “Платинум Брандс” ЕООД за целта на 
програмата ни за лоялност Katarzyna Premium Club, чрез която ние засвидетелстваме 
благодарността си към нашите клиенти; 

На какво основание обработваме личните Ви данни? 

Основанието за събиране и обработване на тези Ваши данни за описаните по-горе цели, 
е наш легитимен интерес. Имайте предвид, че за всяка конкретна цел, имате право да 
откажете от Вашето членство по всяко време чрез изпращане на съобщение до нас на 
premiumclub@katarzyna.bg  или писмено изявление по пощата на адреса на 
дружеството.  

Нашите дейности, основаващи се на легитимен интерес не превишават Вашите интереси, 
основни права или свободи, които са защитени в достатъчна степен. Можете да се 
свържете с нас по всяко време на посочените координати за контакт, за да поискате 
повече информация относно обработването на личните Ви данни на това основание. 

Може ли да откажете предоставянето на лични данни на „Платинум Брандс“ ЕООД и 
какви са последиците от това?  

Ако откажете предоставянето на лични данни за програмата за лоялност, то няма да 
можем да ви включим в нея, както и да ви правим част от специалните събития, 
организирани за членовете на Katarzyna Premium Club, да ползвате преимуществата на 
програмата за лоялност, както и да Ви информираме за специалните предложения, които 
са на разположение на членовете на Katarzyna Premium Club. 

За какъв срок обработваме личните Ви данни? 

Личните данни за Katarzyna Premium Club данните се съхраняват, докато е валидно 
вашето членство и до 30 дни след прекратяването му. 

На кого предаваме личните Ви данни? 

Обработващите лични данни, които въз основа на договор с “Платинум Брандс” ЕООД 
обработват личните Ви данни от името на “Платинум Брандс” ЕООД или имат пряк/косвен 
достъп до личните Ви данни са:  
- Лица, които по възлагане на “Платинум Брандс” ЕООД поддържат оборудване и 
софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;  
- Партньори и доставчици на услуги, в това число и свързани с маркетинг и реклама; 
- Фотографи, оператори. 
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“Платинум Брандс” ЕООД може да предостави описаните по-горе лични данни на 
компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от 
нас предоставянето на информация, сред която и лични данни.  

Имайте предвид, че ние не  носим отговорност,  ако  Вие  по свое собствено желание сте 
споделили лични данни на публично достъпни раздели на съответните социални мрежи. 

Предаване на лични данни на трети държави или международни организации? 

За целите на Katarzyna Premium Club, “Платинум Брандс“ ЕООД не предава Вашите лични 
данни на трети държави или международни организации. 

Какви права имате във връзка с обработването на личните Ви данни? 

• Право на оттегляне на съгласие 

Ако сте предоставили съгласието си за обработване на личните Ви данни за 
определени цели, винаги можете да оттеглите това съгласие за бъдещо 
обработване. 

З а д а о т т е г л и т е с ъ г л а с и е т о м о ж е т е д а и з п р а т и т е и м е й л 
на premiumclub@katarzyna.bg   или писмено изявление по пощата на адреса на 
дружеството. За Ваше улеснение можем да Ви предоставим образец на този 
документ. 

Моля , имайте предвид , че оттеглянето на съгласието не засяга 
законосъобразността на обработването на Вашите лични данни на друго валидно 
правно основание, както и законосъобразността на обработването въз основа на 
даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено. 

• Право на достъп 

Имате право да поискате информация дали обработваме лични данни свързани с 
Вас. 

• Право на коригиране 

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, в случай, че е 
настъпила промяна в тях или е установено, че са непълни или неточни. 

• Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) 

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато не са 
необходими повече за целите, за които са били събрани и се обработват, ако е 
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отпаднало основанието за обработване на личните Ви данни и няма друго 
законово основание; ако личните Ви данни трябва да бъдат изтрити за спазване на 
законово задължение. 

След преценка на всички обстоятелства по това искане, ние можем да откажем 
изтриването на личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за 
спазването на наше задължение по закон, задача от обществен интерес или при 
упражняването и защитата на правни претенции. 

Упражняването на правото на изтриване не може да засяга правата и свободите на 
други лица. 

• Право на ограничаване на обработването 

Имате право да поискате ограничаване на обработването докато разглеждаме 
Ваше искане, с което оспорвате точността на личните Ви данни. Можете да 
изискате ограничаване на обработването когато не искате личните Ви данни да 
бъдат изтрити във връзка с упражняването или защитата на правни претенции. 
Ограничаването на обработването може да се приложи и при възражение от Ваша 
страна против автоматизирано вземане на решения спрямо Вас или профилиране. 

• Право на преносимост 

Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни 
предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене 
формат и имате правото да поискате да прехвърлим тези данни на друг 
администратор в следните случаи: 

o Обработването с основано на договорно задължение и се извършва по 
автоматизиран начин.  

При упражняване на това право прехвърлянето може да бъде извършено от нас 
към друг администратор, само когато това е технически осъществимо. 

Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача 
от обществен интерес. 

Упражняването на правото на преносимост не може да засяга правата и свободите 
на други лица. 

• Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения спрямо 
Вас. 

Когато се взимат решения спрямо Вас, единствено на основа автоматизирано 
обработване на личните Ви данни, включително и при профилиране, имате право 
да възразите. 
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Това право не може да бъде приложено, когато автоматизираното обработване е 
необходимо за сключването или изпълнението на договор между нас. 

Право на жалба 

Имате право да подадете жалба пред Комисия за защита на личните данни. 

Какво да направите, ако искате да упражните правата си или да се свържете с нас за 
допълнителна информация? 

Можете да подадете искане, за което и да е от изброените по-горе права, по електронен 
път  на  dpo@platinumbrands.bg   или по пощата на адреса на дружеството. Трябва да 
подадете писмено искане, което съдържа: 

1. име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг 
аналогичен идентификатор, или други идентификационни данни на физическото лице, 
определени от администратора, във връзка с извършваната от него дейност; 
2. описание на искането; 
3. предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на правата Ви 
4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция. 

При подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и 
пълномощното. 

За Ваше улеснение, при поискване, можем да Ви предоставим образец на съответния вид 
искане за упражняване на право. 

Право на жалба 

Ако считате, че вашите права са нарушени, имате право да подадете жалба и пред 
Комисия за защита на личните данни.  

Актуалност и промени  

Настоящото уведомление за поверителност може да бъде актуализирано от нас при 
настъпване на промени в условията, при които обработваме личните Ви данни. 
Можете да следите за евентуални промени на https://platinumbrands.bg/privacy/ 
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