Политиката за защита на личните данни
Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни
Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на
уебсайта http://www.fmgroup-bulgaria.com и регистрация като партньор на ФМ Груп.

Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
Изпълнение на задълженията на Администратора;
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни
Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с
използването на използването на уебсайта http://www.fmgroup-bulgaria.com и регистрация като
партньор на ФМ Груп.
(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
ограничение на целите на обработване;
съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
точност и актуалност на данните;
ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност
на личните данни.
Чл. 3. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните
цели и на следните основания:
Данни за регистрация, за да може да получи код на ФМ Груп като партньор
(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални
организации;
генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния
живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.
(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
(5) Дружеството не събира и обработва данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие
на техните родители или законни представители.
Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 4. Ние няма да съхраняваме Вашите лични данни за по-дълго време, отколкото това е
необходимо за целите, за които са събрани. Това означава, че данните ще бъдат унищожени или
изтрити от нашите системи, когато вече не са необходими.
Можете да подадете оплакване пред надзорния орган, осъществяващ контролни функции, ако
считате, че нашето обработване на Вашите лични данни нарушава приложимото право. Данни за
контакт за всички органи с контролни функции в ЕС можете да намерите тук (
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

