ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КОИТО СЕ РЕГИСТРИРАТ В ПЛАТФОРМАТА iDeal
на интернет адрес www.ideal.bg
във връзка с обработката на личните им данни
1. Данни на Администратора:
„Ай Дийл България“ ООД
Седалище и адрес на управление:
1000, гр. София, ул. „Ген. Гурко“
Представляванo от: Магдалина Тодорова
М: +359 885 940 701
Е: contact@ideal.bg

Длъжностно лице за защита на данните:
Магдалина Тодорова
М+359 885 940 701
Е: contact@ideal.bg
2. Цели на обработване на личните данни
Ай Дийл България ООД събира и обработва лични данни за конкретни цели свързани с
основната дейност и функциониране на ПЛАТФОРМАТА, за сключване и изпълнение на
договор и такива с изричното съгласие на субекта на данните.

 Обработка на данни свързани с изпълнение на дейността:
Основната услуга предоставяна от ПЛАТФОРАТА е подписване на документи от
разстояние съгласно Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), както и последващото им съхранение и управление.
В тази връзка е от изключителна важност точната индетификация на страните
(физически лица или представители на юридически лица). За всички потребители,
които искат да ползват услугите на ПЛАТФОРМАТА е задължителна регистрацията, при
която потребителите предоставят посочените по-долу лични данни.

 Обработка на данни свързани със сключване и изпълнение на договор:
При ползване на Платформата, независимо дали е с безплатен или платен план,
потребителите сключват Договор с Ай Дийл България ЕООД за ползване на услугата,
което налага събиране и обработка на съответните лични данни.
www.ideal.bg

 Обработване на данните въз основа на Ваше съгласие
 обработване на специални категории данни;
 директен маркетинг
 други, изрично упоменати в момента на искане на съгласие

Ай Дийл България ЕООД не събира и обработва данни с други цели.

3. Правно основание за обработването
Администраторът обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, параграф 1, буква
„б“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016
(„Общия регламент за защитата на данните“) за изпълнение на договор, по който сте
странa заедно с Администратора, както по чл. 6, параграф 1, буква „а“, а именно след
съгласието Ви за обработка на личните Ви данни във връзка с подписване на
документи от разстояние с трети страни, други потребители на ПЛАТФОРМАТА, както и
във всички останали случаи.
Когато обработването на лични данни се основава на Вашето съгласие, имате право по

всяко време да оттеглите даденото съгласие, като изпратите заявление на електронен
адрес contact@ideal.bg. Образец на такова заявление може да намерите на уебсайта
www.ideal.bg.
4. Категории лични данни, които подлежат на обработване
Във връзка с посочените по-горе цели Администраторът събира и обработва следните
лични дани:








три имена по лична карта
валиден имейл адрес под контрола на регистриращото се лице
мобилен телефонен номер на регистриращото се лице
адрес за корепонденция (по желание)
допълнителен телефон за контакт (по желание)
допълнително лице за контакт на юродоческо лице, с негови имейл и телефон
(по желание)
в случаи на изрично изискване от потребител и изрично съгласие на
неговия партньор за подпис на документи, ПЛАТФОРМАТА предлага
функционалност и могат да се качват (upload) сканирани копия на лични
документи с всички съдържащи се в тях реквизити. Тези файлове служат
единствено и само за индетификация на страната.

5. Категории получатели на личните Ви данни.
Личните Ви данни се разкриват пред ограничен брой служители на Администратора,
когато това касае трудовите им задължения, вкл и представляващите го.
Личните Ви данни се разкриват пред ограничен брой получатели, включващ
служителите на Администратора, чиито трудови задължения касаят обработване на
тези данни, както и пред представляващите Сдружението съгласно неговия Устав.
В своята дейност Ай Дийл България ООД използва на договорни отношения услугите на
различни партньори и подизпълнители във връзка с обслужване на дейността, което
може да наложи предоставяне на част или всички данни на трети страни, като
счетоводни къщи, адвокатски кантори, технологични компании и др.п. Предоставянето
на данните се извършва след уверение за предприети оперативни и технологични
мерки за защита на съответните данни и с осъществяване на последващ контрол.
6. Срок на съхранение на личните Ви данни
Данните предоставени във връзка с договора Ви с Администратора за ползване на
услугите на ПЛАТФОРМАТА се пазят до действието на този договор и ползването на
услугите и шест месеца след това.
При ползване на безплатен абонамент и при липса на движение по профила за период
от шест месеца, профилът се заличава като всички лични данни в него и създаденото
от потребителя съдържание се изтрива.
Данни свързани със счетовната дейност се пазят в предвидения от закона период от 3
години.
7. Вашите права свързани с обработката на личните данни
Съгласно разпоредбите на Общия регламент и Закона за защита на личните данни, Вие
имате:









Право да бъдете информиран.
Право на достъп до обработваните данни.
Право на коригиране.
Право за изтриване.
Право да се ограничи обработката.
Право на преносимост на данни.
Право на възражение.
Права във връзка с автоматизираното вземане на решения и профилиране.

Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването,
могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.
Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от
изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно.
Заявление може да бъде подадено на имейла на Длъжностното лице или на
contact@ideal.bg, като се използва една от публикуваните на сайта бланки на заявления.

По същия начин може да поставите и всеки възникнал въпрос свързан с обработката
на Вашите лични дани.
Информираме Ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина,
по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните
данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg., но Ви уверяваме,
че можем да направим възможното да удовлетворим Вашите желания във връзка с
обработка на Вашите лични данни и Ви препоръчваме да се свържете първо с нас.
Настоящата Информация е разработена за целите на сключване на договори от
разстояние и е част от от общата Политика на Ай Дийл България ООД за защита на личните
данни, която е публично достъпна на уеб страницата www.ideal.bg.

