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информационна 
бележка относно 
защитата и 
обработката на 
лични данни 

адрес дружествено седалище: ул. 
Окчидентулуй № 3, ет. 3,пощ. код 
010981, Сектор 2, Букурещ, Румъния 
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ПРИНЦИПИ 
обработка 

ЗАКОНОДА
ТЕЛНА 
рамка 

Обработването на лични данни, с които влизаме в контакт, които притежаваме и/или са ни поверени, се 
извършва съгласно ръководните принципи на Регламент (ЕС) 2016/679, сред които можем да споменем: 

• принцип на осигуряване на поверителност от момента на първото взаимодействие с личните данни; 

• принцип на осигуряване на поверителност във всеки етап/дейност на обработка на лични данни; 

• принцип на прозрачност и справедливост; 

• принцип на притежаване на контрола върху собствените лични данни; 

• принцип на ограничаване на целта, както и на законността на операциите по обработка на лични 
данни; 

• принцип на осигуряване на сигурността и целостта на обработваните данни, или цифрово, или 
печатно; 

Ние считаме защитата на информацията, която ни предоставяте или ни е предоставена за или относно 
Вас, за важен компонент за извършваната дейност и искаме да сме сигурни, че я прилагаме като 
приоритет във всички предприети дейности, които включват обработка на личните Ви данни (наречени 
по-долу ЛД). 

В редовете по-долу ви изпращаме поредица от неща, които смятаме, че трябва да знаете за 
информацията, която събираме, правното основание, което използваме, целта, за която ги събираме, 
как ги използваме, защо и с кого ги споделяме. 

Спазвайки националните и европейските правни разпоредби, а именно Регламент (ЕС) 2016/679 
относно защитата на личните данни и тяхното свободно движение и правилата за прилагането му в 
националното законодателство, Закон 190/2018, вашите лични данни се обработват в в съответствие с 
Политиката за поверителност относно защитата на личните данни за целите на обработката на лични 
данни, вътрешните процедури и работните процеси, одобрени от лицата, вземащи решения в рамките на 
компанията iSense Solutions International Research SRL (наричана по-долу iSense). 

В съответствие с националните и европейските правни разпоредби, като посочените в началната част на 
тази информационна бележка, искаме да Ви информираме, че вашите лични данни се обработват в 
съответствие с действащото законодателство, но и с Политиката за поверителност на защитата на 
личните данни за целите на обработването на лични данни, вътрешни работни процедури и процеси, 
одобрени от лицата, които вземат решения в iSense или упълномощените лица на законния му 
представител. 

Бихме искали да Ви информираме, че съответната Политика за поверителност може да бъде променена 
по всяко време, а актуализациите и промените в Политиката за поверителност са валидни веднага след 
уведомяване и /или публикуване , което ще направим , като публикуваме на портала 
www.SensePanels.com и , ако е необходимо, чрез известие, което ще изпратим на вашия имейл адрес, 
ако сте ни предоставили такъв предварително. 
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Данни за 
КОНТАКТ 

 

Контактни 
данни 
назначен 
DPO 
iSense 

Вид на 
събираните 
данни 

Данни за контакт с iSense
Данните за контакт на iSense, както е наречена по-нататък организацията, идентифицирана като 
Асоциацията iSense Training Center и чиито данни за контакт могат да бъдат намерени в подробна 
форма в редовете по-долу, както и на уебсайта www.iSenseSolutions.ro, все още считана в продължение 
за оператор на данни в съответствие със законовите разпоредби относно защитата на личните данни, 
поема отговорността за обработката на Вашите лични данни, независимо дали тези данни се събират 
директно от Вас или от външни (допълнителни) източници: 

Адрес на дружественото седалище: Букурещ, ул. Окчидентулуй № 3, ет. 3, пощ. код 010981, 
Сектор 2, Букурещ, Румъния (във вътрешността на Ivy Office) 
Подробни данни:   contact@sensepanels.com 

Кои са идентификационните данни на организацията, която обработва вашите лични 
данни?

Това са iSense Solutions International Research SRL, със седалище в офис сграда IVY Office, ул. 
Окчидентулуй № 3, ет. 3, пощ. код 010981, Сектор 2, Букурещ, Румъния, регистрирано в Търговския 
регистър под № J40/11410/17.09.2015, ЕИК RO35015004, законно представлявано от г-н Траян Нъстасе - 
управител. 

Ако имате нужда от допълнителна информация в това отношение, моля, не се колебайте да се свържете 
с нас, нашата препоръка е да използвате данните за контакт на служителя по защита на данните 
(функция наречена накратко DPO), назначен в рамките на iSense и който ще Ви отговори в най-кратки 
срокове, до 30 дни. Данните за контакт на DPO за iSense са посочени по-долу: 

по email: dpo@sensepanels.com 
адрес за кореспонденция: ул. Окчидентулуй № 3, ет. 3, пощ. код 010981, сектор 2, Букурещ, 
Румъния 

Обработваме следните видове лични данни, които ни предоставяте или които са ни предоставени за или 
относно Вас – информация, наричана в продължение „Лични данни“ l” (накратко ЛД): 

• име, фамилия, пол, година на раждане и пощ. код, email адрес, дата на раждане, възраст 
(наричани в продължение ”Лични данни”); 

• допълнително, в случая на хората, които се регистрират и активират профил в рамките на 
платформата и отговарят на редица допълнителни въпроси в процеса на попълване на 
потребителския профил  и които ни помагат да изпращаме поканите при проучванията в 
зависимост от профила на потребителя и от типа респондети, които са търсени за определено 
изследване (което може да бъде от различен вид и в хода на настоящия документ е 
наречено и проучване), ще можем да обработим и нивото на образование, професия, 
независимо дали е шофьор или не, марката на управлявания автомобил и/или 
собствеността, предпочитания (напр. консумирана и/или любима храна, консумирана и/или 
любима бърза храна, хоби и интереси, електронни/домакински уреди, компютърни и видео 
игри, пътуване, потребители на тютюневи изделия и/или тютюнопушене), информация, която 
включва и може да се счита за лични данни, както са определени в регламента и които 
можем да считаме за компоненти в категорията „Лични данни“”; 

• ВАЖНО: в рамките на процеса на попълване на детайлите на потребителския профил въз 
основа на отговорите на незадължителните допълнителни въпроси, но също така и в случай 
на участие в различни изследвания, могат да се обработват следните чувствителни лични 
данни като расов или етнически произход, политически мнения, религиозна принадлежност 
или философски идеи, членството в синдикати или данни за здравето или сексуалния живот, 
информация, която включва и може да се счита за лични данни, както са дефинирани в 
регламента и които можем да считаме за компоненти в категорията, озаглавена „Лични 
данни“ в специален режим; 
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• дата и час на участие в изследването и / или дата и времеви интервал, в който е проведено 
изследването, степента на завършеност на проучването, процентът на включване в 
потребителския профил, подходящ за изследване, темата на изследването (наричана по-долу 
„Данни за изследването“) и който се отнася до отговорите, които давате в резултат на 
попълването на достъпните и попълнените въпросници в изследването); 

• освен това, в случай на данни, предоставени в резултат на отговорите на въпросниците от 
проучванията, в които потребителят участва и които се използват за отчитане на резултатите 
от анкетите, в анонимизиран формат (т.е. на трети лица не е разрешено да идентифицират 
самоличността на потребителя, който е отговорил /участвал в изследване и/или проучване на 
пазара) могат да бъдат включени следните видове информация: данни за потребителските 
навици и предпочитания, като например тези за различните видове медии, автомобили, 
потребителски стоки, храна, почивки и свободно време, медицински изделия и услуги, 
притежаването и използването на устройства, свързани с Интернет, информация за 
отношението към определени марки и продукти, натрупването на информация, която можем 
да разгледаме като компоненти в категорията, озаглавена „Данни за изследването”; 

• ВАЖНО: В някои случаи, по отношение на предоставянето на отговори на въпросници за 
пазарни проучвания, в които потребителят избира да участва, определени чувствителни 
лични данни като расов или етнически произход, политически мнения, религиозна 
принадлежност или философски идеи, членуване в синдикати или данни за здравето или 
сексуалния живот, информация, която включва и може да се счита за лични данни, както са 
дефинирани в регламента и която можем да разгледаме като компоненти в категорията, 
озаглавена „Данни за изследването“ в специален режим; 

Забележка: потребителят не е длъжен да отговаря на въпроси, чиито отговори могат да 
предоставят информация, която може да съдържа лични данни. Тези видове въпроси винаги 
ще включват опция „Не искам да отговарям“. Отговорите на тези въпроси ще останат 
поверителни, освен ако потребителят изрично и свободно не изрази съгласието си 
отговорите, заедно с личните данни, както са дефинирани по-горе, да бъдат предадени на 
клиентите на изследването за по-подробен анализ. 

• идентификационни данни от документа за самоличност, адрес за фактуриране/изготвяне на 
документа, необходим за деконтиране, финансова информация (сметка IBAN, банка, титуляр на 
сметка и/или потребителско име, платформа за ефинансиране, свързан имейл адрес) (наричани 
по-долу "Данни свързани с плащанията”); 

• предпочитания за контакт/комуникация, имейл адрес, мобилен и / или стационарен номер, 
адрес за кореспонденция (включително окръга и пощенския код, свързани с този адрес), 
съдържанието на съобщението, което е съобщено/предадено и неговият предмет, 
съдържанието на документите, приложени и предадени на iSense (наричани по-долу 
"Комуникационни данни”); 

• информация за качеството потенциален потребител, съответно качеството на потребител, 
подробности за използването на портала www.SensePanels.com от Вас (например, датата и 
часа, когато сте осъществили достъп до портала www.SensePanels.com), включително 
публичния IP адрес, който сте използвали, идентификационен номер на обществено 
устройство, както и подобни данни за вас (например различни технически показатели, като 
време, прекарано в уебсайта, области, достъпни чрез портала) (наричани по-долу 
"Статистически данни"). 

Начини за СЪБИРАНЕ 
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Тъй като обработката на ЛД, които Ви принадлежат, е законово задължение, за да можем да 
извършваме нашата дейност, за да ви предоставим на разположение продуктите и/или услугите, които 
искате да сключите от нас, но също така и факта, че тази обработка ни позволява да подобряваме 
предлаганите за вас продукти или услуги, тъй като това ни помага да обработваме вашите заявки по-
бързо и да управляваме по-добре връзката с Вас, искаме да Ви информираме за начините, по които 
събираме тези ЛД, и в списъка по-долу се опитваме да дадем пример за някои от условията. чрез които 
ги събираме, но в някои специални случаи ще можем да използваме други средства освен посочените в 
списъка по-долу: 

• директно от вас (чрез попълване на необходимите регистрации в онлайн порталите, в рамките на които 
можем да извършваме договорените услуги, предавани по имейл, 



 / 96

транспонирани в договор във формат на писмо, SMS, социални мрежи или други одобрени средства 
за комуникация); 

• от отчети за трафика от сървърите, хостващи уебсайта на iSense или в рамките на сървърите или 
софтуерните устройства или решения, съставляващи компютърната система iSense; 

• чрез онлайн платформи за социални медии (например Instagram, Twitter, Facebook), както и чрез 
бисквитки; 

• от трети страни партньори, които ни предоставят данни, за да предоставяме услугите на качеството, 
на което искаме (например, но без да се ограничаваме до доставчиците на маркетингови услуги) или 
да подобрим продуктите и/или услугите в съответствие с Вашите изисквания (например, но не само 
доставчици на пазарни проучвания); ако получим такава информация, ще изпълним законното си 
задължение да Ви уведомим в рамките на 30 дни от съответното действие. 

Освен това, под условието на Вашето предварително съгласие (което МОЖЕТЕ ДА ОТТЕГЛИТЕ ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ, без разход за Вас, чрез обикновена заявка, адресирана до екипа на проекта iSense, 
особено до служителя по защита на данните, определен в дейностите на iSense), можем да 
обработваме също и ЛЧ, които Ви принадлежат и за: 

• да Ви изпращаме персонализирани рекламни съобщения за нашите продукти и услуги или за 
нашите партньори/доставчици и/или за нашите сътрудници, които считаме, че са във Ваш интерес; 
 
• да Ви предложим персонализирани преживявания; 
 
• да можем да провеждаме пазарни проучвания (напр., но без да се ограничават до проучвания на 
удовлетвореността на клиентите); 
 
• да Ви позволим да активирате различни съоръжения, които искате да имате в дейностите, 
извършвани от iSense; 

НАЧИНИ 
на използване   
на събрани 
данни 

В списъка по-долу подробно описваме за онагледяване някои от начините, по които може да се използва 
информацията, която може да се счита за ЛЧ: 
 
• за подбор на респондентите от здравните проучвания; 
 
• за създаване на потребителския профил в портала iSense; 
 
• за възнаграждение за усилията/дейностите, предприети в рамките на портала iSense в съответствие с 
регламентите; 
 
• за да може iSense да спазва правните разпоредби, които се прилагат за извършените дейности; 
 
• в нашия опит или на нашите партньори или доставчици да гарантираме, че можем или могат да се 
свържем/ат с Вас лесно и професионално; 
 
• с цел да Ви предоставим информацията, която сте поискали; 
 
• с цел да Ви предоставим заявените от Вас продукти или услуги; 
 
• за да можем да Ви изпращаме подходяща информация за нашите продукти и/или услуги; 
 
• за да можем да измерваме ефективността на нашите рекламни кампании, независимо дали ги 
провеждаме директно, чрез вътрешен или косвено нает персонал, чрез договорени партньори/
доставчици; 
 
• за да можем да измерваме ефективността на нашите услуги за продажби и следпродажбени услуги; 
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ПЕРИОД НА 
СЪХРАНЕНИЕ 
PĂSTRARE 
на събраните 
данни 

ЗАКОННОСТ 
НА 
обработката 
на ЛД 

Таблицата по-долу показва максималните периоди, за които ще съхраняваме Вашите лични данни. Този 
срок може да бъде удължен, ако бъдем задължени да спазваме действащото към момента 
законодателство или по Ваше съгласие. 
 
След изтичане на този период, ако нямаме Вашето съгласие да удължим периода на запазване на 
Вашите данни, те ще бъдат трансформирани в статистически данни чрез анонимност или, в зависимост 
от случая, изтрити по безопасен начин. 

 

Лични данни, обработени законно от представители и/или упълномощени лица на iSense , в контекста на 
предоставянето на продуктите и/или предоставянето на договорени услуги, но също и във връзка с 
комуникационните процеси, включително в онлайн средата или в отговора, предоставен по време на 
искането на оферта, попълване на онлайн формуляри, подобряване на услугите, абонамент за бюлетина 
или предоставени по друг начин чрез използване на уебсайта или във връзка с iSense, могат да се 
обработват директно и/или чрез упълномощени лица въз основа на следните цели и основания: 

1. Ако сте посетител на уебсайта на iSense, ще можем да обработваме вашите 
данни, както е описано по-долу: 
1. А. За повече подробности относно използването на бисквитките, моля, посетете 
Политиката за бисквитки, достъпна на уебсайта на iSense. 
Основание на обработването: законния интерес в съответствие с разпоредбите 
на Закон 506/2004. 
 
Б. За целите на управление на заявки, изпратени чрез формулярите за контакт, 
изискване на допълнителна информация и/или оплаквания в рамките на уебсайта 
на iSense. 
Основание на обработването: законния интерес. 
 
 
2. Ако сте абонатирани за информацията от търговски интерес, която предаваме 
по електронната поща (наричана по-долу „бюлетин“), ще можем да обработваме 
Вашите данни за маркетингови цели, за предаване, чрез комуникация от 
разстояние (например, но не само ел. поща, телефон, текстово съобщение) и 
други цифрови комуникационни платформи, бюлетини или други търговски 
съобщения относно продуктите и услугите на iSense, филиалите и компаниите, 
които си сътрудничат с нас. 
Основание на обработването: Вашето съгласие. 

Категория на обработване на ЛД Период на съхранение

Управление на връзката с потребителите, изпращане на информация от 
значение за обработката на лични данни, предаването на необходимата 

информация в резултат на участие в проучвания, измерване на 
ефективността на промоционални кампании, продажбени и 

следпродажбени услуги.

5 години за регистрирани потребители, 2 

години за потенциални потребители (както се 

наричат също потребители, които са 
започнали процеса на регистрация в портала 

iSense и не са завършили съответния процес).

Провеждане на анкети за удовлетвореност на потребителите по 
отношение на участие в платформата iSense. 2 години от началото на анкетата.

Водене на финансово-счетоводни документи и други записи 
необходими за спазване на правните разпоредби по въпроса.

10 години от датата на 
издаване на въпросните 

Водене на финансово-счетоводни документи и други записи 
необходими за спазване на правните разпоредби по въпроса.

10 години от датата на 
издаване на въпросните 
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ВАЖНО ЗА ЗАПОМНЯНЕ: Вашето съгласие за маркетинг дейности може да бъде 
оттеглено директно във всеки един момент, без никакви разходи за вас. Трябва 
да се има предвид, че оттеглянето на вашето съгласие ще има последици за 
бъдещето, без да засяга законността на обработката, извършена преди оттеглянето. 

2. Ако сте трета страна, без ролята/качеството на потенциален клиент и/или клиент и, независимо от 
начина на свързване с iSense, ще можем да обработим Вашите лични данни: 

A. За да се спазят законовите задължения за следните цели: 
• решаване на исканията/оплакванията във връзка с упражняването на правата, от които се 
възползвате в контекста на обработка на личните данни, установени от действащото 
законодателство; 

• управление на отношенията с публичните органи или с други публични и / или частни правни 
субекти, предоставящи обществена услуга. 

Правно основание: правно задължение. 

B.За да се изпълнят законните интереси на iSense за следните цели: 
• констатиране, упражняване или защита на правата на iSense в съда, както и във всички други 
съдебни производства; 

• за онлайн достъп до реклами и свързана с тях информация; 
• изпращане на отговорите в резултат на Вашата заявка; 
• осигуряване на сигурността на информационната инфраструктура, на централата на iSense и / 
или работните точки; 

• гарантиране на сигурността и защитата на персонала (екипа) на iSense; 
• обработка на всякакви други искания, 

оплаквания, предложения 
 Основание на обработката: законен интерес. 

3. КАТО ПОТРЕБИТЕЛ  на платформата  iSense  (минал,  настоящ),  ще можем да обработим 
Вашите данни по следните начини: 

3.1. Ако Вие сте създали потребителски профил в платформата iSense: 

 А. За да се спазят законовите задължения за следните цели: 
• изпълнение на финансово-счетоводните и фискалните задължения, включително 

изготвяне на счетоводните регистри, водене на подкрепящите документи, които са в основата 
на счетоводните регистри; 
• решаване на искания/оплаквания относно упражняването на правата, от които се 
възползвате в контекста на обработка на данни; 
• архивиране на документите в съответствие със законовите разпоредби и спазване на 
условията в архивния централизатор на iSense; 
• управление на връзките с публичните органи или други публични и/или частни юридически 
лица, които предоставят обществена услуга; 
• водене на определени регистри, ситуации, формуляри съгласно разпоредбите на 
специалните закони;  
Основание на обработката: правно задължение 
. 

Б. С цел сключване и изпълнение на договори за следните цели: 

• поемане и обработване на заявки за договори, пряко или косвено, чрез служител на iSense 
или трета страна, действаща като посредник, договорен/упълномощен от iSense да 
управлява връзката с iSense (упълномощено лице на iSense); 

• предоставяне на специализирани услуги, предлагани от iSense, включително в контекста на 
попълване на формулярите за искане на информация с цел изпълнение на услугите, 
поискани от потребителите; 

• предоставяне на договорени продукти и/или услуги; 
• участие в изследвания (проучвания), които включват попълване/предлагане на отговори на 
съответните въпросници с обща специфика („данни за проучването”); 

• фактуриране, съответно уреждане на дължимите суми, прехвърляне на някои суми и 
връщане на суми;  
Основание на обработката:  завършване на договор между страните/спазване на договорните 
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разпоредби. 

• управление на отговорите и информацията, генерирани в резултат на участие в изследвания 
(проучвания), което предполага попълване/предоставяне на отговори на свързаните 
въпросници с обща специфика („Данни за изследването“ в специален режим); 
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Основание на обработката: Вашето съгласие. 

B. За да изпълним законните интереси на iSense, ние преследваме цели като: 
• констатиране, упражняване или защита на правата на iSense в съда, както и във всички други 
съдебни производства; 

• за онлайн достъп до информация и съобщения от интерес; 
• обработване на получените искания/оплаквания във връзка с протичане/изпълнение на 
задълженията (на договора); 

• изпращане на отговорите в резултат на Вашата заявка; 
• осигуряване на сигурността на информационната инфраструктура, на централата на iSense и / 
или работните точки; 

• гарантиране на сигурността и защитата на персонала (екипа) на iSense; 
• обработка на всякакви други искания, оплаквания, 

предложения. 
Основание на обработката: законен интерес. 

4. КАТО ПРОСПЕКТ на iSense (бъдещ потребител на платформата iSense), ще можем да 
обработваме вашите данни по следните начини: 

3.1. Ако Вие искате да се регитрирате в платформата iSense: 

А. С цел сключване и изпълнение на договори за следните цели: 
• поемане и обработване на заявки за договори, пряко или косвено, чрез служител на iSense или 
трета страна, действаща като посредник, договорен/упълномощен от iSense да управлява 
връзката с iSense (упълномощено лице на iSense); 

• предоставяне на разположение на изследванията (проучванията), съответно въпросниците 
на iSense, включително тези, реализирани в портала iSense, съответно тези, изпратени по 
имейл; 

• управление на заявките / оплакванията, получени във връзка с изпълнението на договора, 
съответно качеството на услугите, предоставяни чрез портала iSense; 

Основание на обработката: завършване на преддоговорните формалности (доброто изпълнение 
на договор) / спазване на договорните разпоредби. 

 Б. С цел изпълнението на законните интереси на iSense, преследваме цели, като: 
• констатиране, упражняване или защита на правата на iSense в съда, както и във всички други 
съдебни производства; 

• в контекста на обработката на данни за телефонни програмирания; 
• за онлайн достъп до информация и уведомления от интерес; 
• изпращане на отговорите в резултат на Вашата заявка; 
• управление на всякакви други искания, 

оплаквания, предложения. 
Основание на обработката: законен интерес. 

Във връзка с 
нашите 
ДОСТАВЧИЦ
И 

Можем да разрешим обработката на Вашите лични данни на някои от нашите партньори (филиали, 
доставчици, сътрудници), за да подобрим нашите предлагани услуги или продукти. Преди да им 
разрешим достъп, ние се уверяваме, че сме подписали с тях договори, които ги задължават да 
предприемат подходящи мерки за сигурност, за да защитят личните данни, които ни поверявате, или 
които в крайна сметка обработваме от Ваше име или за Вас. 

Например, допускаме достъпа и/или предаването на лични данни на организациите, с които сключваме 
договор, и предоставят услуги от името на и за iSense. 
 
Списъкът по-долу съдържа категориите, от които са част съответните доставчици: 
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Интернет услуги (например, но не само уеб хостинг, хостинг на 
електронна поща);  
•  мар к ет и н г  у с л у г и  
•  с п о н с о р с т в а ,  к о н к у р с и ,  п р омоц и и ,  н а г р а д и ,  
т омб ол и  
•  у с л у г и  з а  а н а л и з  н а  д а н н и  
•  с ч ет о вод н и  у с л у г и  
•  у с л у г и  з а  к ом пютъ р н а  с и г у р н о с т  
•  у с л у г и  з а  п одд ръж к а  н а  ИКТ  
•  у с л у г и  з а  к л и е н т и  
•  у с л у г и  от н о с н о  п а з а р н и  п р о у ч ва н и я  и / ил и  
и з с л ед ва н и я  и / и л и  уд о вл ет во ря ва н е  н а  к л и е н т и т е  
•  од и т о р с к и  у с л у г и  

Във връзка с 
ПРИЛАГАНЕТО 
НА ЗАКОНА, 
СЪОТВЕТСТВИЕ 
и СИГУРНОСТ 

Във връзка с 
ПРЕХВЪРЛЯ
Н Е Н А 
ДАННИ 

ПРАВА 

В сътрудничество с другите организации в рамките на проекта iSense можем да предоставим на техните 
представители лични данни, които Ви принадлежат. В сътрудничеството, което имаме с всяка от тези 
организации, ние гарантираме, че те също прилагат минимален набор от мерки за сигурност, така че 
Вашите лични данни да бъдат трайно защитени и, например, но не само в случай на сливане или 
реорганизация, можем да прехвърлим Вашите лични данни с Вашето известие в разумен срок. 

Ако сме задължени да споделяме или прехвърляме Вашите лични данни на публични или държавни 
органи, национални или европейски, от съображения за национална сигурност, в съответствие с 
действащото законодателство или поради причини от обществено значение, ние ще предприемем мерки 
за да Ви уведомим предварително, когато е необходимо и когато това е позволено от закона. 

Ако добросъвестно смятаме, че разкриването на личната Ви информация е необходимо за защитата на 
нашите права, за разрешаването на правни конфликти, за разследване на 

1. правото на 
информиране и достъп 
до данни

Ви позволява да получите потвърждение, че личните Ви данни се 
обработват от нас и ако отговорът е да, какви са съответните 
подробности за тези дейности по обработка;

2. правото на коригиране на 
данни

Ви позволява за коригирате личните си данни, ако не са верни;

3. правото на 
изтриване на данни

Ви позволява да изтриете личните си данни в някои случаи, като 
например: 
o ако данните вече не са необходими във връзка с целите, за 
които са били събрани; 
o ако обработването се основава на Вашето съгласие и ако сте 
оттеглили съгласието си, или ако вече няма законово основание 
за обработка на личните Ви данни; 
ако се установи, че Вашите лични данни са обработени 
незаконно;4. превото на ограничаване 

на обработването
ви позволява да получите ограничението за обработка на Вашите 
данни личен в определени случаи (например, когато оспорвате 
точността на вашите лични данни за период, който ни позволява 
да проверим тази точност);

5. правото на преносимост на 

данните

Ви позволява да получавате личните данни, които сте ни 
предоставили, в структуриран, често използван и четлив формат или 
да предавате тези данни на друг оператор на данни;

6. правото на опозиция ви позволява да се противопоставите на по-нататъшната обработка 
на личните Ви данни при условията и ограниченията, определени от 
закона;
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измама, за да защитим нашите потребители, клиенти или служители или да спазим нашите 
условия, ние ще направим това и ще направим всичко възможно да Ви уведомим в разумен срок, 
но не повече от 30 дни. 
 
Ако сметнем за необходимо прехвърлянето на Вашите лични данни извън Европейското 
икономическо пространство (наричано по-долу ЕИП), iSense, както и доставчиците или 
договорените партньори, 

ще обърнат специално внимание на начините, по които се обработват тези данни, и съответното 
прехвърляне на ЛД ще се извърши само до дестинации (държави) и компании, които имат допълнителни 
мерки за сигурност и имат достатъчен набор от гаранции, които ще позволят да се извърши целият 
процес на обработка на ЛЧ при подходящи условия за безопасност. 

За да можем да отговорим възможно най-бързо на Вашите искания за упражняване на правата, 
предоставени от действащото законодателство относно защитата и обработката на лични данни, Ви 
препоръчваме да се свържете директно с DPO на iSense, като изпратите имейл до адрес 
dpo@SensePanels.com или в писмена форма, изпратена до DPO на пощенския адрес: ул. Окчидентулуй 
№ 3, ет. 3, пощ. код 010981, сектор 2, Букурещ, Румъния (вътре в Ivy Office). 
 
Моля, обърнете внимание, че изброените по-горе права не са абсолютни, има изключения, но 
обещаваме, че ще анализираме всяко едно получено искане, за да можем да вземем решение за 
неговото основание. Ако искането Ви е основателно, ще се срещнем с Вас относно упражняването на 
правата, но ако то НЕ е основателно, си запазваме правото да го отхвърлим, но ще се погрижим да Ви 
информираме за причините за отказа и относно правата за подаване на жалба до надзорния орган и за 
обръщане към правосъдието. 
 
ВАЖНО ДА ЗАПОМНЯНЕ: Ако, въпреки че полагаме всички усилия, не успеем да Ви идентифицираме и 
не ни предоставите допълнителна информация за успешното провеждане на правилната процедура за 
идентификация, си запазваме правото да дадех ход на съответното искане. 
 
Времето за отговор на всяко искане, получено от Вас, е 30 дни, но бихме искали да Ви информираме, че 
този срок може да бъде удължен в зависимост от различни аспекти, като сложността на искането, 
големият брой получени искания или невъзможността да Ви идентифицираме навреме.

7. правото да подавате 
жалба до надзорния 
орган и/или съда

позволява Ви да сезирате ANSPDCP – Националният надзорен 
орган за обработка на лични данни или съдът относно всяко нарушение 
на Вашите права, свързано с обработването на лични данни, и можете 
да сезирате за неспазване на правата, гарантирани от закона;

8. правото да не бъдете 
подлаган(а) на 
индивидуално решение, 
взето с автоматични 
средства

правото да поискате и получите оттеглянето, отмяната или повторната 
оценка на всяко решение, основано единствено на обработка, извършена 
с автоматични средства, която поражда правни последици или подобно 
влияние засяга в значителна степен визираните лица
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