ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА „СНАК АРТ“ АД
И
УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
„Снак Арт” АД е компания, за която защитата на личната информация е от съществено значение
и полага големи усилия, за да осигури тази защита.
В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016
година 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, изготвяме настоящото
уведомление относно обработване на лични данни, което обяснява как „Снак Арт“ АД обработва лична
информация, която идентифицира или може да идентифицира физически лица („Лични данни“), които са
ползватели (потребители) на онлайн магазин на „Снак Арт“ АД на уебсайта http://www.scala.bg
(наречен накратко „онлайн магазин“), направили заявка за закупуване на стоките, предлагани на онлайн
магазина и които извършват покупка на стоки през него, съгласно обявените на сайта Общи условия за
ползване на онлайн магазин на уебсайта http://www.scala.bg и извършването на покупки през него
(наречени за краткост „Общи условия“).
1. Администратор на Личните данни
„Снак Арт” АД с ЕИК: 203878667, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Славянска“ №
5, вх.1, ет. 4, имейл за контакт: kalina@snackart.bg, lazar@snackart.bg, („Снак Арт“), обработва Личните
данни като администратор на лични данни. Снак Арт определя целите и средствата за обработване на
Личните данни.
2. Лицата, чиито Лични данни се обработват
За сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба между доставчика (Снак Арт) и
ползвател/потребител на онлайн магазина, „Снак Арт“ АД обработва Лични данни за поне едно от
следните лица (всяко едно от тези лица се нарича по-долу „Лицето“):
1. Ползвател/Потребител на онлайн магазина е дееспособно лице, което се е съгласило с Общите условия
на „Снак Арт“ АД относно поръчката и закупуването на предлаганите в онлайн магазина стоки;
2. Законен представител на ползвателя/потребителя на онлайн магазина;
3. Представител по пълномощно на ползвателя/потребителя на онлайн магазина;
4. Лице за контакт с ползвателя/потребителя, изрично посочено като такова в поръчката от
ползвателя/потребителя.
3. Лични данни, които се обработват
Във връзка с поръчки и сключване на договори за продажба на стоки, при Общи условия за продажба и
ползване на онлайн магазина, „Снак Арт“ АД обработва следните групи Лични данни на Лицето:
 Идентификационни данни;
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Данни за контакт-пощенски адрес, телефонен номер, електронна поща;
Данни относно правата на Лицето спрямо ползвателя/потребителя, в случай на изрично посочено
от ползвателя упълномощено лице да получи стоката.

4. Цели на обработването на Личните данни
„Снак Арт“ АД обработва Личните данни на Лицето във връзка с поръчката/продажбата на стоки при
Общи условия за продажба и ползване на онлайн магазин . Конкретните цели, за които обработваме
Лични данни на Лицето, включват:
 Сключване и изпълнение на договора/ поръчката;
 Водене на финансова и счетоводна отчетност във връзка с изпълнението на договора, анализ на
дейността;
 Извършване на плащания по договора/поръчката;
 Транспорт и доставка на стоката, съгласно условията на доставка, договорени при Общите
условия и поръчката за доставка;
 Предоставяне на данни за целите на осъществяване на задължителния одит на годишните
финансови отчети.
5. Правно основание на обработването на Личните данни
„Снак Арт“ АД обработва Личните данни на Лицето на поне едно от следните правни основания:
 Обработването е необходимо за сключването и изпълнението на поръчката/ договора за продажба
на стоки при Общите условия, по който Лицето е страна;
 Обработването е необходимо за спазването на законови задължения, които се прилагат спрямо
„Снак Арт“ АД. Например за издаването на фактура, законодателството изисква посочването на
определени лични данни на страните по договора/поръчката, на представляващите страните по
договора/ поръчката;
 Обработването е необходимо за защитата на легитимни интереси на „Снак Арт“ АД (освен ако
пред тези интереси на „Снак Арт“ АД следва да се предпочетат правата и свободите или
интересите на Лицето, като субект на Личните данни).
Декларираме, че предоставените лични данни ще бъдат третирани като строго поверителни и няма
да бъдат споделяни с друг освен с:
 Професионални консултанти с утвърдена репутация, в това число адвокати, счетоводители и други
външни професионални консултанти;
 Куриерски фирми, транспортни фирми, застрахователни компании, банкови и финансови
институции, за да се изпълни договора/ поръчката;
 Доставчици на услуги, в това число дружества, които предоставят продукти и услуги, например
доставчици на ИТ услуги;
 Държавни и административни органи, в точа число регулаторни органи, правоприлагащи органи,
публични и съдебни органи по повод изпълнение на законните им задължения;
 Дружества, свързани със Снак Арт, когато това е позволено от закона, във връзка с корпоративно
преструктуриране, продажба, прехвърляне на активи, вливане, сливане или друга форма на
преобразуване или друга форма на промяна в корпоративната или финансовата структура на „Снак
Арт“ АД или свързаните с него юридически лица;
 Лични данни на Лицето могат да бъдат разкрити и за да се защитят жизненоважни интереси на
Лицето, легитимни интереси на „Снак Арт“ АД (освен ако пред тези интереси на „Снак Арт“ АД
следва да се предпочетат правата и свободите или интересите на Лицето, като субект на Личните
данни) или когато, по преценка на „Снак Арт“ АД, това е необходимо, за да може „Снак Арт“ АД да
спази приложимото право или да изпълни своите задължения по закон или да отговори на искания
или въпроси от компетентни надзорни органи.
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6. Съхранение и обработване на Личните данни
„Снак Арт“ АД съхранява Личните данни за Лицето в електронна форма и на хартия. Освен това, „Снак
Арт“ АД поддържа бази данни с Личните данни на Лицето в различни софтуерни приложения, които
ползва за управление на документооборота. „Снак Арт“ АД съхранява и обработва Личните данни на
Лицето в защитена среда.
Достъп до Личните данни, които обработва Снак Арт имат само тези служители на Снак Арт, които имат
нужда от такъв достъп за постигане на гореописаните цели или за които законът изисква това.
Обработването на Лични данни може да включва една или повече от следните дейности: събиране,
записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране,
използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават
достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. Снак Арт разполага
и поддържа режим за защита на Личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на
Личните данни на Лицето.
7. Срок за съхранение на Личните данни
Обработването и съхранението на личните данни от страна на Снак Арт ще е за срок до отпадане на
основанието, при пълно съобразяване на специалните законови изисквания по Търговския закон, Закона
за задълженията и договорите и другите нормативни актове, които пряко и/или непряко уреждат
отношенията между мен и Купувача.
8. Споделяне на Личните данни
Снак Арт не предоставя Лични данни на Лицето на други администратори или обработващи данните,
освен на „Даперо консулт“ ЕООД и на „Спиди“ АД, установени в България.
Други администратори нямат достъп до Личните данни на Лицето, освен ако не разполагат с това право
по закон (напр. НАП).
9. Защита на Личните данни
„Снак Арт“ АД осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на
Личните данни на Лицето срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на Личните
данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или
копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на Личните
данни. „Снак Арт“ АД прави преоценка на мерките регулярно с цел постигане на постоянна сигурност на
Личните данни.
10. Права на Лицето във връзка със защитата на Личните данни
При условията на закона, Лицето има следните права във връзка със защитата на своите Лични данни:
 право на достъп;
 право на коригиране;
 право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
 право на ограничаване на обработването;
 право на преносимост на данните;
 право на възражение срещу обработването; и
 право на жалба до Комисията за защита на личните данни.
Лицето може да пристъпи към упражняване на правата с писмено съобщение до Снак Арт на посочените в
началото контакти.
В случай на съществена промяна в начина, по който „Снак Арт“ АД обработва Личните данни на Лицето,
и/или във видовете Лични данни, които обработва, и/или в който и да е друг аспект на предмета на това
уведомление, „Снак Арт“ АД ще уведоми Лицето за съответната промяна веднага, като даде на Лицето
актуализирана версия на уведомлението.
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Потвърждение на лицето
Уведомен съм политиката на „Снак Арт“ АД за защитата на личните данни (обявена на уебсайта
http://www.scala.bg), съгласен съм и доброволно предоставям личните си данни на „Снак Арт“ АД, с ЕИК
203878667, за така описаните цели. Уведомен/а съм, че по всяко време мога да направя оттегляне на
съгласие за всички или за някои от целите на обработка. Уведомен съм, че без обработването на личните
ми от страна на Доставчика, последният би могъл да е поставен под обективна невъзможност да изпълни
Договора, по който съм страна.
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