ИНФОРМАЦИЯ ДО СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА
I. АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИТЕ
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(По-долу – «Vilniaus Pergalė»)

Акционерно дружество «Vilniaus Pergalė»
222262320
за
Ул. «В. А. Грайчюно» № 26, Вилнюс, Литва, LT-02241
+370 5 275 13 11
+370 5 275 11 35
info@pergale.lt
www.pergale.lt

Акционерно дружество „Vilniaus Pergalė“ организира и ще проведе игра, наричана по-долу "игра Pergalė", която ще се проведе в
магазини Т-Маркет на територията на Република България, стопанисвани от дружството «Максима БЪлгария» ЕООД. За да бъде
възможно участието на клиентите в играта е необходима регистрация чрез предоставяне на лични данни от страна на субектите на
данни на следната интернет страница www.loteria.pergale.lt, която се администрира от организатора на играта.
«Vilniaus Pergalė» разбира, че поверителносттa и защитата на личните данни на Клиента са от изключителна важност. «Vilniaus
Pergalė» се задължава да обработва личните данни на Клиента си в съответствие с изискванията на европейското законодателство
във връзка с обработването на личните данни и да гарантира законността на действията, свързани с обработването на личните
данни.
II. ЦЕЛ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИТЕ
1. За да бъде възможно участието в "игра Pergalė" е необходимо предоставяне на следните лични данни: име и фамилия,
телефонен номер или имейл адрес, както и адрес за контакт. Личните данни се събират само непосредствено от субекта на
данните с цел участие в "игра Pergalė". Данните се предоставят по време на регистрация и след предварително дадено съгласие за
съответната цел . Регистрацията е задължителна стъпка за участие в играта.
2. Личните данни на печелившия участник в играта ще бъдат обработвани след приключване на играта, което е необходимо за
запазване легитимните интереси на администратора, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите

или основните права и свободи на субекта на данните
ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ: а). Личните данни по време на играта ще бъдат обработвани на основание
предварително дадено от участниците в играта съгласие за съответната цел, за която са събрани, а именно участие в "игра
Pergalė"; б). Личните данни на печелившия голямата награда ще бъдат обработвани след приключване на играта на основание
легитимния интерес на администратора на лични данни с цел упражняване правата на последния при евентуални правни
претенции.

III. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ
«Vilniaus Pergalė» ще обработва следните категории лични данни, за да осъществяване на горепосочените цели:
1. Име и фамилия - Личните данни ще се обработват, за да бъде възможно идентифицирането на субекта на данни, който се е
регистрирал за участие в играта.
2. Телефонен номер, адрес за кореспонденция, имейл адрес. Тези лични данни ще се обработват от администратора, за да бъде
възможно осъществяването на контакт с печелившия участник в играта и връчване на спечелената от него награда.
IV.СРОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ
1. Личните данни на участниците в играта ще се съхраняват до по-ранното от момента на определяне на печелившите участници и
получаване на спечелената от тях награда или оттегляне на съгласието на участниците.
2. Личните данни на печелившия голямата награда участник, ще се съхраняват за срок от 5 години .
V. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:
1. право на изтриване ( право да бъдеш забравен) – субектите на лични данни имат право да поискат от администратора да изтрие
всички лични данни, които са били предоставени от тях и се обработват от администратора, в случаите когато личните данни
повече не са необходими за целите, за които са били събрани или оттегляне съгласието за обработване, когато обработването се
основава на съгласие. Администраторът от своя страна ще изтрие предоставените от субекта лични данни без ненужно забавяне,
освен в случаите, когато администраторът има законово задължение за обработване на личните данни. Правото на изтриване
забравен може да бъде упражнено, като съответното искане се отправи на електронна поща: info@pergale.lt;

2. Право на преносимост - Субектът на данните има право да получи потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него,
и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация: a) целите на обработването; б)
съответните
категории
лични данни ;в) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално
получателите в трети държави или международни организации; г) Срок за съхранение на личните данни; д) съществуването на право
да се изиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни е)
правото на жалба до надзорен орган;
3. Право на жалба до надзорен орган в Република Литва, където е установен администраторът или до надзорния орган на Република
България, където е обичайното място на пребиваване на субектите на данни;
4. Право на оттегляне на съгласието – Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си по всяко време. Оттеглянето на

съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне;
5.Право на преносимост – субектът на данни има право да получи личните данни, които е предоставил, в структуриран,
широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор;
6. Право на ограничаване на обработването;
Своите права може да упражните като отправите съответното искане до администратора на лични на следната електронна поща:
info@pergale.lt
VI. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИТЕ
-Доставчиците на информационни системи и осъществяващите поддръжката им предприятия, които «Vilniaus Pergalė» използва за
администриране на отношенията си с Партньорите;
-Компетентните данъчни органи;
VII. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И СИГУРНОСТ
Персоналът или лицата, упълномощени от «Vilniaus Pergalė», които имат право да обработват данните, за да осъществят
горепосочените цели, поемат задължението за поверителност и да пазят в тайна всякаква информация свързана с личните данни,
с която са се запознали по времето на осъществяването на задълженията си, освен ако се счете, че такава информация е публично
достъпна съгласно разпоредбите на действащите закони и други подзаконови нормативни актове.
Компютърната мрежа на «Vilniaus Pergalė» е защитена от външен достъп. Администрирането и управляването на страницата е
възможно само ако лицето има специален достъп.
Антивирусните системи на работните места и сървърите постоянно се актуализират когато се появяват нови обновления на
антивирусните системи. В компютърите на персонала съхраняващи се файлове, в които се събират личните данни, не са достъпни
за потребителите на други компютъри, защото всеки потребител има парола, с която се логва към своя профил, а също така всеки
потребител има индивидуални права за достъп към информацията, която ползва «Vilniaus Pergalė». Изключението се отнася до
третите лица, които осъществяват поддръжката на информационните системи на «Vilniaus Pergalė».
За предоставяне на достоверни данни по предвидения от закона ред са отговорни лицата, предоставили тези данни.
Дружеството няма задължение да проверява и не проверява достоверността на предоставените данни.
Дружеството „Максима България“ ЕООД, в търговските обекти на което ще се проведе играта няма достъп до личните данни,
предоставени от участниците в играта. „Максима България“ ЕООД не определя нито самостоятелно, нито съвместно с
администратора целите и сроковете на съхранение. Същото няма качеството администратор, съвместен администратор или
обработващ лични данни.

