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Данни за Администратора:
Тандер Корпорация е финансово стабилна организация с дългогодишен опит в автомобилния
сектор в България, най-голямата и модерна материална база в Столицата, изградени традиции в
обслужването, както на крайни (retail) клиенти, така и на корпоративни (flееt) клиенти, желан
партньор за доставчици, застрахователни компании, финансови институции и всички обслужени от
нас клиенти.
Стартирала дейността си преди повече от 25 години, днес Тандер Корпорация обединява 16
дружества предлагащи всички съвременни услуги в сферата на продажбата, застраховането,
отдаването под наем и оперативен лизинг, обслужването, ремонта и репаратурата на леки и товарни
автомобили.
Данни за контакт с „ТАНДЕР КОРПОРАЦИЯ“ ЕАД:
Местоположение:
Държава: България
Адрес: гр. София 1618, кв. Бояна, ул. „Прохлада“ № 15А
Телефон: +359 281 83 100
Ел. поща: tander@tanderbg.com
Интернет страница: www.tanderbg.com
С нашият Отговорник по защита на данните можете да се свържете директно тук:
Ел. поща: gdpr@tanderbg.com
Тел: +359 281 83 101

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:
Категория лични данни:
Обикновени лични данни – Име, ЕГН, постоянен адрес, телефонен номер и електронна поща;
Специални категории данни, които обработваме: Нямаме намерение и необходимост да
събираме и обработваме специални категории лични данни
Източник: От субекта на данните
Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните
цели: за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате при нас, както
при изпълнение на пред-договорни или договорни правоотношения за закупуване, възлагане,
отчитане, приемане и разплащане. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели на
Групата, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и ще ви изпращаме
съобщения за промоции, новини или за нови продукти и услуги.
Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:
Основание за обработване на Вашите лични данни е Вашето изрично съгласие, изразено с
подписване на настоящата декларация.
Следните организации/лица ще получат личните ви данни: Нямаме необходимост и намерение
да споделяме личните ви данни с трети страни. Възможно е при данъчни проверки органите на НАП
да имат достъп до фактури или други първични счетоводни документи, съдържащи Вашите имена,
ЕГН и адрес.
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Съгласие:
Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително
третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за
посочените от нас цели. Съгласието е необходимо, за да може да обработваме Вашите лични данни,
но е необходимо да е изрично. В случай че не желаете да обработваме Вашите лични данни,
„ТАНДЕР КОРПОРАЦИЯ“ ЕАД няма да вземе предвид Вашето искане за предоставяне на оферта
и/или маркетингови съобщения.
Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация
„ТАНДЕР КОРПОРАЦИЯ“ ЕАД няма намерение или задължение да предаде вашите лични данни на
трети лица (без предварително да получи Вашето допълнително съгласие).
Период на съхраняване на данните
„ТАНДЕР КОРПОРАЦИЯ“ ЕАД ще съхранява Вашите лични данни не повече от 1 година след
поискване на офертата или докато не оттеглите Вашето съгласие, в случай че сте поискали
получаване на маркетингови съобщения, като данните ще бъдат съхранявани на хартиен и локален
електронен носител, защитени от неправомерно изтичане или увреждане по най-съвременни
способи.
Вашите права като субект на личните данни са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според
терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:
•
имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „ТАНДЕР КОРПОРАЦИЯ“
ЕАД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
•
имате право да поискате от „ТАНДЕР КОРПОРАЦИЯ“ ЕАД личните си данни във вид
удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го
направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
•
имате право да поискате от „ТАНДЕР КОРПОРАЦИЯ“ ЕАД да коригира без ненужно
забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
•
имате право да поискате от „ТАНДЕР КОРПОРАЦИЯ“ ЕАД личните Ви данни да бъдат
изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
❖
личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
❖
когато сте оттеглил своето съгласие (освен при наличието на договорни отношения);
❖
когато обработването е незаконосъобразно;
❖
когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно
задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага
спрямо нас като администратор на лични данни;
❖
когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на
информационното общество.
•
Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
❖
при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
❖
за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от
обществен интерес;
❖
в случай че между Вас и „ТАНДЕР КОРПОРАЦИЯ“ ЕАД има сключен договор и до 5
години след прекратяването му;
❖
при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;
❖
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
❖
за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически
изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност
заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на
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целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на
правни претенции.
•
имате право да поискате от „ТАНДЕР КОРПОРАЦИЯ“ ЕАД да ограничи обработването
на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и
обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме
длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
•
имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко
време с отделно искане, отправено до администратора, освен при наличие на договорни
отношения;
•
имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг
(непоискани рекламни съобщения);
•
имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително
профилиране;
•
имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на
автоматизирано обработване, включващо профилиране;
•
при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от
настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за
защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително
съгласие за новата обработка.
Всички горепосочени искания ще бъдат препратени към третата страна, ако има трета страна на
която сме предоставили за обработка вашите лични данни.
Имате право на жалба до надзорния орган
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е
Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
(www.cpdp.bg). В случай че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни
чрез „ТАНДЕР КОРПОРАЦИЯ“ ЕАД, можете да го направите на посочените данни за контакт на
„ТАНДЕР КОРПОРАЦИЯ“ ЕАД или директно на Отговорника по защита на данните.

