1505 София, бул. "Ситняково" No 48, ет. 4, T: 0700 20 270, Ф: 02 807 25 01, www.eurobet.bg

ПРАВА НА КЛИЕНТИТЕ НА „ЕВРОБЕТ“ ООД
ПО ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

Общи положения
Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС)
2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016
година - GDPR), Вие, като субект на събиране и обработка на лични данни,
имате право да упражните посочените по-долу Ваши права.
Преди да имате тази възможност, е необходимо да Ви идентифицираме.
Идентификацията Ви може да стане чрез логин в Сайта Eurobet.bg или на място
в нашия офис.
Определеният в Регламента срок за отговор на Вашето искане е до 1 (един)
месец. С оглед сложността и броя на исканията, можем да удължим този срок с
още 2 (два) месеца, за което ще Ви уведомим по избран от Вас подходящ начин.
Имате избор как да подадете искането си – може да го направите в електронен
вид през формата за контакт на Eurobet.bg към нашия отдел „Help Desk” или в
хартиен вид – от нашия търговски офис в гр. София, бул. „Ситняково“ 48, мол
„Сердика“, ет.4, офис на „ЕВРОБЕТ“.
Важно е да посочите за какво конкретно искате да упражните правата си, като
преди това се уверите, че сте се запознали с Политиката за поверителност на
ЕВРОБЕТ и с Политиката за бисквитки (COOKIES) на ЕВРОБЕТ.
Ще Ви уведомим по посочения от Вас начин за резултата от всяко Ваше искане
по реда на GDPR.

Списък с правата Ви
Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на
личните Ви данни съгласно изискванията на Регламента;
Право на коригиране на личните данни - ако смятате, че има грешка в събраните
за Вас лични данни, може да поискате тяхната корекция. Ще трябва да ни
посочите верните според Вас данни.
Право на достъп до личните Ви данни - имате право да получите потвърждение
дали обработваме Вашите лични данни и ако е така, да получите достъп до тях.
Заедно с данните ще Ви дадем достъп и до задължителната информация,
описана в чл. 15, т. 1 от Регламента.
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Право на изтриване на личните Ви данни - може да поискате да бъдете
забравен, като ние ще преценим дали са изпълнени изискванията на чл. 17 от
Регламента.
Право на ограничаване на обработването - означава маркиране на съхранявани
лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще. Ако искате да
запазим Вашите лични данни, без да ги обработваме, може да пуснете искане
по тази точка.
Право на преносимост на данните - може да поискате събраните от нас лични
данни за Вас да бъдат предадени на друг администратор при спазване на
нашата Политика за поверителност и на всички нормативни изисквания в тази
връзка.
Право на възражение – по всяко време може да възразите срещу обработката
на лични Ви данни, включително профилиране и директен маркетинг.
Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите
третите лица, на които Администраторът е предоставил Вашите данни, по
отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на
личните данни. Във всички случаи, когато упражните някое от горепосочените
права, ние ще уведомим тези трети лица за Вашето искане.
Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, която се подава
във форма и с реквизити съгласно установеното в закона.

