Декларация за поверителност
MANN+HUMMEL разглежда много сериозно въпроса за защита на личните данни и с настоящата декларация
бихме искали да изясним, какви Ваши лични данни обработваме. Защитата на Вашата поверителност е
приоритет за нас, затова смятаме, че спазването на строгите законови правила за защита на личните данни е
съвсем очевидно. Защитата на данните започва от прозрачността. Затова и нашата цел е да Ви уверим, че
винаги ще знаете, кога съхраняваме Вашите лични данни, по какъв начин ги използваме, както и как можете
да ограничите или дори да спрете използването на данните. Нашата политика за защита на личните данни е в
съответствие с действащите правила за защита на личните данни.
I. Адрес на отговорната институция
MANN+HUMMEL FT Poland
Дружество с ограничена отговорност, Командитно дружество
ul. Wrocławska 145,
63-800 GOSTYŃ, ПОЛША
Тел. +48 65 572 89 00
II. Адрес на инспектора по защита на данните на групата
В случай на каквито и да било въпроси относно защитата на личните данни в MANN+HUMMEL, моля,
свържете се с нашия инспектор по защита на личните данни:
data.protection.mhpl@mann-hummel.com
MANN+HUMMEL FT Poland
Дружество с ограничена отговорност, Командитно дружество
ul. Wrocławska 145,
63-800 GOSTYŃ, ПОЛША
III. Правно основание за обработка на данните
Ние събираме, обработваме и използваме лични данни, само когато това е разрешено от закона или, ако Вие
сте изразили съгласието си за това.
В обхвата, в който получим съгласие за обработка на личните данни от лицето, за което се отнасят тези
данни, правното основание за обработката на личните данни е чл. 6, ал. 1 буква а) от Общия регламент (ЕС)
за защита на личните данни (GDPR).
За обработката на личните данни, необходими за реализиране на договора, в който една от страните е
лицето, което тези данни касаят, правното основание е чл. 6, ал. 1 буква б) от GDPR. Това се отнася също
така и за всички операции за обработка на данните, които се изискват за изпълнение на преддоговорните
мерки.
В обхвата, в който обработката на личните данни се изисква за изпълнение на законното задължение, на
което подлежи нашата фирма, правното основание е чл. 6, ал. 1, буква в) от GDPR. Като фирма ние имаме
законното задължение да съхраняваме данните през определен период от време, съгласно немския данъчен
кодекс (AO) и немския търговски кодекс (HGB).
В случай, когато обработката на личните данни е в интерес на лицето, което касаят данните или на друго
физическо лице, правното основание е чл. 6, ал. 1, буква г) от GDPR.

Ако обработката на данните е необходима за осигуряване на легитимен интерес на нашата фирма или на
трето лице, а интересите, основните права и свободи на лицето, което касаят данните, не надвишават
първото от изброените, правното основание е чл. 6, ал. 1, буква в) от GDPR.

IV. Получател на данните
Локализация на обработката
Обработката и използването на Вашите лични данни се извършва най-добре на територията на Европейския
съюз / Европейското Икономическо Пространство (UE/EOG). Обикновено не се предвижда предоставяне на
данните извън границите на ЕС. Някои от процедурите обаче, изискват обработка извън UE/EOG. Когато
MANN+HUMMEL възлага на доставчиците на услуги за обработка на личните данни (на територията на
UE/EOG или страна извън границите на ЕС), се предприемат всички необходими мерки за осигуряване на
обработка на данните в съответствие с разпоредбите за защита на личните данни.
V. Вашите права
Права на лицето, за което се отнасят данните
Ако Вашите данни се обработват, Вие сте лице, за което се отнасят данните по смисъла на GDPR. Съгласно
чл. 12 и следващите разпоредби от GDPR, Вие имате право да получавате информация от лицето, отговорно
за обработката на Вашите данни от MANN+HUMMEL, право за коригиране на данните, за ограничаване на
тяхната обработка, право за изтриване на данните, право за прехвърляне на данните, право за внасяне на
възражение срещу обработката на данните, право за оттегляне на предоставеното съгласие за обработка на
данните и правото да не се взема решение, основано единствено на автоматизирана обработка на данните.
За да упражните Вашите права като лице, за което се отнасят данните, трябва да изпратите електронно
съобщение на адрес: rodo@mann-hummel-ft.com.
Право за внасяне на жалба до регулаторния орган
Независимо от други правни или съдебни средства, Вие имате право да подадете жалба до регулаторния
орган, по-специално в държавата-членка, в която пребивавате, където се намира мястото Ви на работа или,
където е възникнало предполагаемото нарушение, ако смятате, че обработката на Вашите лични данни
нарушава разпоредбите на GDPR.
Регулаторният орган, към който е адресирана жалбата, информира жалбоподателя за статуса и резултатите
от жалбата, включително и за възможността за предприемане на правни мерки съгласно чл. 78 от GDPR.
Можете да изберете регулаторен орган (чл. 77 от GDPR). Например: можете да внесете жалба до
регулаторния орган, отговорен за MANN+HUMMEL в германската федерална провинция Баден-Вюртемберг.
VI. Право за промени
Запазваме си правото за въвеждане на промени в настоящата декларация за поверителност съгласно
законовите разпоредби.

VII. Уебстраници MANN+HUMMEL FT Poland:

http://filtron.eu
http://wixeurope.com
http://mann-hummel-ft.pl
http://academy.filtron.eu/

http://institute.wixeurope.com/
http://benefit.filtron.pl
http://partner.filtron.pl
http://russia.filtron.eu
http://belarus.filtron.eu
http://partnerby.filtron.eu
http://moldova.filtron.eu
http://moldova-ru.filtron.eu
http://partnermd.filtron.eu
http://wix.ua
http://akciya.wix.ua
http://partner.wix.ua
http://hero.wixeurope.com

Данни относно използването
По време на посещението на нашата уеб страница общите информации се съхраняват във файла с
протокола. Това служи само за системни цели. Съхраняваните данни, отнасящи се за използването, не се
съхраняват заедно с другите лични данни. При всяко посещение на уебсайта се записват следните данни:


Анонимизиран IP адрес



Дата и част на четенето



Име на четения файл



Съобщение дали четенето е било успешно (код на състоянието)



Обем на пренасяните данни



Интернет страница, на която е станал достъпът



Описание на типа на използвания браузър



Използвана операционна система
Горните данни не се предоставят на трети лица и не се подлагат на никакъв друг анализ, освен ако има
законно задължение за това.
Корпоративният уеб сайт използва следните файлове бисквитки, инструменти за проследяване и
1

скриптове, за да анализира посещението Ви :


Файлове бисквитки, необходими от техническа гледна точка



Файлове бисквитки за анализ



Google Analytics



Проследяване на бюлетина
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В зависимост от техния тип можете по всяко време да изключите обслужването на файловете бисквитки,

инструментите за проследяване и скриптовете. Повече информация по тази тема ще намерите в раздел VIII.
На нашия уебсайт има т.нар. социални отметки. Повече информация по тази тема ще намерите в раздел IX.

Контакт
Когато се свързвате с нас, ние съхраняваме Вашите данни с цел обработка на Вашето запитване, както и в
случай на последваща кореспонденция. След пълното обработване на Вашето запитване, тези данни се
изтриват изцяло. Изключение е, ако данните са предмет на законов срок на съхранение на данни или друго
специфично задължение за съхранение.
Бюлетин
Има възможност да се абонирате за безплатен бюлетин, благодарение на който можете да получавате
информация за актуализациите и продуктовите оферти. При този процес ни се предоставя e-mail адресът,
който сте въвели. Вашите лични данни се обработват в процеса на регистриране с цел изпращане на
бюлетина.
След регистрирането за бюлетина Вие ще получите потвърждаващ имейл с цел верификация. Съхраняваме
Вашия IP адрес и датата на регистрацията. Съхранението служи само като доказателство в случай, когато
трето лице злоупотребява с e-mail адреса и се регистрира с цел получаване на бюлетин без знанието на
собственика на този адрес.
Вие можете по всяко време да оттеглите своето съгласие за съхранение на Вашите данни. Оттеглянето на
съгласие може да се извърши чрез използване на линк в самия бюлетин. След оттегляне на съгласието
данните ще бъдат изтрити. След това Вие вече няма да получавате бюлетин.
За да разберем по-добре как се използва нашия бюлетин, ние оценяваме Вашето поведение като потребители
през срока на изпращане на бюлетина. Това обаче се извършва само с използване на псевдоними. Повече
подробна информация относно проследяването на бюлетина ще намерите в раздел IX. Файлове бисквитки,
проследяване, приставки и скриптове в буква б) Проследяване на бюлетина.
Информации за кандидата (http://mann-hummel-ft.pl)
Ние обработваме Вашите лични данни в съответствие с необходимостта за провеждане на процеса на
кандидатстване. Заявките за кандидатстване могат да се внесат и по електронен път. Тези данни ще бъдат
използвани само за цели, свързани с обработката на кандидатурата и няма да бъдат предоставяни на трети
лица. Моля, обърнете внимание, че некриптираните съобщения не се изпращат със защитен достъп.
Категориите данни, които обработваме, са следните:


Основните данни на кандидата (име, фамилия, адрес, длъжност)



Данни за квалифициране (мотивационно писмо, CV, опит, професионални квалификации)



Референции и сертификати (данни за постиженията, данни за оценката и т.н.)



Данни за достъп (e-mail, парола)

Ако сте кандидатствали за определена длъжност, но длъжността вече не е достъпна или смятате, че имате
квалификации, които по-добре отговарят на друга длъжност, бихме искали да изпратим Вашето заявление до
друг отдел във фирмата. За тази цел трябва да получим Вашето съгласие.
След завършване на процеса на кандидатстване личните Ви данни ще бъдат изтрити, освен ако изрично не
поискате да съхраняваме Вашите данни за определен период от време, или ако сте сключили договор.

Правното основание е чл. 6, ал. 1, буква a), б) и е) от GDPR и § 26 от германския закон за защита на личните
данни (BDSG).
E-learning
Лицата, които искат да получат сертификат, потвърждаващ успешното завършване на модула за онлайн
обучение, достъпен в academy.fitlron.eu или institute.wixeurope.com, трябва да посочат следните данни:


длъжност, име, фамилия,



адрес,



телефонен номер,



е-mail адрес.

Предоставените от Вас данни за получаване на сертификата ще бъдат събирани, записвани и при
необходимост предоставяни на всички ангажирани предприятия, само за тази цел. Няма да има събиране,
съхранение, промяна или предоставяне на други данни.

VIII. Файлове бисквитки, проследяване и скриптове
a.

Файлове бисквитки

Описание и обхват на обработка на данните
За да направим сайта ни по-привлекателен за посетителите и да позволим използването на определени
функции, на различните страници използваме файлове “бисквитки”. Това са малки текстови файлове, които се
записват на Вашето крайно устройство. Някои от файловете бисквитки, които използваме, се изтриват след
завършване на сесията на браузъра, т.е. след затваряне на браузъра (т.нар. сесийни бисквитки). Други
файлове бисквитки остават във Вашето крайно устройство и ни позволяват разпознаване на браузъра при
следващото посещение (т. нар. постоянни бисквитки). Бисквитките не могат да се използват за достъп до
други файлове във Вашия компютър или за определяне на e-mail адрес.
Повечето браузъри са конфигурирани автоматично да приемат "бисквитките". Ако браузърът Ви има записани
настройки по подразбиране за "бисквитките", всички процеси ще се изпълняват във фонов режим, без да
забележите този факт. Можете да промените тези настройки. Можете да конфигурирате браузъра си така, че
да Ви информира за съхранението на "бисквитките" и да можете да вземете решение за тяхното приемане в
отделни случаи или по такъв начин, че опцията приемане на "бисквитки” да бъде изключена на общ принцип
или при специални обстоятелства.
Някои уебсайтове (включително и нашите) обаче не могат да се използват правилно без файловете
"бисквитки", тъй като те са необходими за такива процеси като заявяване на поръчки.
Файлове бисквитки, необходими от техническа гледна точка
Използваме файлове бисквитки, за да направим нашия уебсайт по-привлекателен и по-удобен за
потребителя. Много елементи от уебсайта ни изискват след смяната на уебсайта да може да се
идентифицира браузъра, от който сте получили достъп.
Файловете бисквитки съхраняват и изпращат следните данни:
1. Настройки на езика
2. Данни за достъп

Файлове бисквитки за анализ
На нашия уебсайт използваме също така файлове бисквитки, които позволяват анализ на поведението на
потребителя в Интернет.
Благодарение на това могат да се изпращат следните данни:
1. Въведени търсени думи
2. Честота на преглеждане на страниците
3. Използване на функциите на интернет страницата
Събраните по този начин данни на потребителя са псевдонимизирани по време на техническия процес. Това
означава, че не е възможно свързване на данните с потребителя, посещаващ уебсайта. Тези данни не се
съхраняват заедно с другите лични данни на потребителя.
Когато потребителите влизат в нашия уебсайт, информационният банер ги уведомява за използването на
файлове "бисквитки" за целите на анализа и информира за тази декларация за поверителност. В този контекст
се посочва също така информация, че в настройките на браузъра можете да деактивирате записването на
файловете "бисквитки".

Правно основание за обработка на данните
Правно основание за обработка на личните данни с използване на файлове бисквитки е чл. 6, ал. 1, буква е)
от GDPR.
Цел на обработката на данните
Целта на използването на "бисквитки", необходими от техническа гледна точка, е да се опрости използването
на нашия сайт от потребителите. Много функции не могат да се предлагат без файлове "бисквитки". Те
изискват повторно разпознаване на браузъра след смяна на страницата.
Ние изискваме файлове "бисквитки" за следните приложения:
1.

Одобрение на настройките на езика

2.

Записване на търсените изрази

Данните за потребителите, събрани от технически необходимите “бисквитки”, не се използват за създаване на
потребителски профил.
Аналитични "бисквитки" се използват за подобряване на качеството на нашия уебсайт и неговото съдържание.
Аналитичните "бисквитки" ни предоставят информация за начина на използване на нашия уебсайт, което ни
позволява постоянно да подобряваме нашия асортимент.
На този етап е необходимо да се опише по-подробно точната цел на аналитичните "бисквитки".
Тази цел представлява и легитимен интерес при обработката на лични данни в съответствие с чл. 6, ал. 1
буква е) от GDPR.
Време на съхранение и възможност за оттегляне на съгласието и изтриване на данните
Файловете бисквитки се съхраняват в компютъра на потребителя и се изпращат до нас от компютъра. Във
връзка с това потребителят има пълен контрол над използването на файловете “бисквитки”. Можете да
изключите или да ограничите изпращането на файлове “бисквитки” чрез промяна на настройките на уеб

браузъра. Файловете “бисквитки”, които вече са записани, могат да бъдат изтрити по всяко време. Този процес
може да се автоматизира. Ако файловете бисквитки са изключени за нашия уебсайт, може да се окаже, че не
всички функции на сайта ще бъдат напълно използваеми.
б.

Проследяване

Проследяване на бюлетина
За да разберем по-добре, как се използва нашия бюлетин, ние оценяваме Вашето поведение като
потребители през срока на изпращане на бюлетина. За тази цел изпращаните от нас e-mail съобщения
съдържат т. нар. сигнализатори уеб маяк (web beacon), наричани също така проследяващи пиксели. Това са
пикселни графични файлове, които се свързват с нашия уеб сайт и в резултат ни позволяват да анализираме
поведението Ви като потребители. Това е възможно благодарение на използването на сигнализатори уеб
маяк (web beacon), които са приписани към Вашия e-mail адрес и са свързани с Вашия идентификатор. Те са
включени и в линковете, посочени в бюлетина.
По този начин ние използваме данните, за да създадем потребителски профил, който ще ни позволи по-добре
да адаптираме бюлетина към Вашите специфични интереси. Когато четете нашия бюлетин, ние записваме кои
линкове кликвате и използваме тази информация, за да определим Вашите предпочитания. Свързваме тези
дейности с Вашата активност на нашия уебсайт.
Можете да възразите срещу използването на това проследяване по всяко време, като кликнете върху
специалния линк, който е приложен към всеки имейл. Информациите се съхраняват, докато сте абонирани за
бюлетина. След анулиране на абонамента, данните се съхраняват за статистически цели само в
анонимизирана форма.
Тази форма на проследяване също така не е възможна, ако по подразбиране сте изключили показването на
изображения в електронната поща. В такъв случай бюлетинът няма да бъде показван изцяло и е възможно
някои от функциите да не действат. В случай на ръчно включване на всички изображения ще бъде
задействана функцията проследяване, описана по-горе.

Google Analytics
Тази страница използва Google Analytics, интернет услугата за анализ Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Използването обхваща режим на работа „Universal Analytics”
(Универсален анализ). Това улеснява преписването на данни, сесии и взаимодействия между няколко
устройства на псевдоминизирания потребителски идентификатор, като по този начин се анализира
активността на потребителя на различни устройства.
Google Analytics използва файлове бисквитки, за да помогне на уебсайта да анализира взаимодействията на
потребителите със сайта. Информацията, генерирана от "бисквитките" за използването на този уеб сайт,
обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Тъй като анонимизирането на IP
действа на този сайт, Google ще съкрати Вашия IP адрес в държавите-членки на ЕС или в други страни, които
са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи
пълният IP адрес ще бъде изпратен на сървъра на Google в САЩ и ще бъде съкратен там. IP адресът,
изпратен от Вашия браузър в контекста на Google Analytics, не се комбинира с други данни на Google. По
възложение на оператора на този уебсайт Google анализира начина, по който Вие използвате този уебсайт, за
да съставя доклади за неговата активност и да предложи на оператора на уебсайта допълнителни услуги,
свързани с този сайт и използването на Интернет. Тази цел също представлява легитимен интерес за нас във

връзка с обработката на данни. Правното основание за използването на Google Analytics е § 15, ал. 3 от
германския закон за телемедиите (TMG) и чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR. Изпратените от нас данни, които са
свързани с файловете "бисквитки", данните за достъп (например потребителски идентификатор) или
идентификатори на реклами, автоматично се изтриват след 26 месеца. Данните, чиито срок на съхранение е
изтекъл, автоматично се изтриват веднъж месечно. Повече информация за условията за ползване и защитата

на данните можете да намерите в уебсайта https://www.google.com/analytics/terms/de.html
или https://policies.google.com/?hl=de.

Изключи Google Analytics
Допълнителна информация за използването на данните от Google за рекламни цели и възможността за
настройки и оттегляне на съгласието на потребителя е достъпна на интернет страниците на Google:


https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („използване на данни от Google по време на
посещение на интернет страници или приложения на нашите партньори”)



http://www.google.com/policies/technologies/ads („Използване на данните за рекламни цели")



http://www.google.de/settings/ads („Управлявй информациите, които използва Google за показване на
реклами”)



http://www.google.com/ads/preferences/ („Определете кои реклами показва Google”)

Google Ad Services / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing:
Заедно с фирма Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ, ние работим в
областта на интернет маркетинга, за да разберем дали даден потребител на Интернет е научил за нашия
уебсайт чрез рекламиране от Google. Google използва файлове "бисквитки", записани във Вашия компютър,
които позволяват анализ на използването на уебсайта. Бисквитките са настроени на т. нар. проследяване на
последващите действия, след като кликнете върху реклама, публикувана от Google. Тези файлове "бисквитки"
губят валидност след 30 дни и не се използват за лична идентификация. Ако искате да деактивирате
"бисквитките", използвани за проследяване на последващите действия, можете да настроите браузъра си да
блокира "бисквитките" от домейна googleadservices.com. За да възпрепятствате напълно изпълняването на

кода JavaScript от Google, можете да инсталирате блокада JavaScript
(напр. www.noscript.net или www.ghostery.com). Ако искате да научите повече за тези методи или какво можете
да направите, за да предотвратите използването на тази информация от Google, моля, кликнете върху линка
по-долу: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=pl.
Google:
В нашия уебсайт се намира код JavaScript на фирма Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA (по-нататък наричана: Google). Ако сте активирали JavaScript в браузъра и не сте инсталирали
блокада на JavaScript, Вашият браузър вероятно ще изпрати личните данни на Google. За да блокирате

напълно изпълняването на кода JavaScript от Google, можете да инсталирате блокада JavaScript
(напр. www.noscript.net или www.ghostery.com).

Google Video:
В нашия уебсайт се намира код JavaScript на фирма Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA (по-нататък наричана: Google Video). Ако сте активирали JavaScript в браузъра и не сте
инсталирали блокада на JavaScript, Вашият браузър вероятно ще изпрати личните данни на Google Video.
Повече информация по тази тема можете да намерите в декларацията за поверителност на данните на
Google Video: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. За да блокирате напълно изпълняването на кода
JavaScript от Google Video, можете да инсталирате блокада JavaScript
(напр. www.noscript.net или www.ghostery.com).
gstatic:
В нашия уебсайт се намира код JavaScript на фирма Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA (по-нататък наричана: Google). Ако сте активирали JavaScript в браузъра и не сте инсталирали
блокада на JavaScript, Вашият браузър вероятно ще изпрати личните данни на Google. За да блокирате
напълно изпълняването на кода JavaScript от Google, можете да инсталирате блокада JavaScript
(напр. www.noscript.net или www.ghostery.com)
YouTube:
Настоящата онлайн оферта използва видео платформата YouTube, която се предоставя от YouTube, LLC, 901
Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube е платформа, позволяваща възпроизвеждане на
аудио и видео файлове.
Ако влезете на съответна страница от нашата оферта, вграденият плейър YouTube ще установи връзка с
YouTube, за да може аудио или видео файлът да бъде изпратен и възпроизведен. По време на този процес
данните се предават и на YouTube като отговорна институция. Ние не носим отговорност за обработката на
тези данни от YouTube.
Допълнителна информация относно обхвата и целта на събраните данни, по-нататъшната обработка и
използването на данните от YouTube, Вашите права и избраните опции за защита на данните може да бъде
намерена в Декларацията за поверителност на YouTube. Повече информация по тази тема можете да

намерите в декларацията за поверителност на данните на YouTube (http://www.google.de/intl/de/policies/privacy).
За да блокирате напълно изпълняването на кода JavaScript от YouTube, можете да инсталирате блокада
JavaScript (напр. www.noscript.net или www.ghostery.com).

