СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА
БЮЛЕТИНА И СПЕЦИАЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КОЛИЧКА
Чрез отбелязването на отметката до текста „Запознах се с Политиката за защита на личните данни и
се съгласявам данните ми да се обработват според описаното в Съгласието“, и натискането на
бутона за потвърждение „Абонирам се“, Вие давате Вашето съгласие „Количка.бг Онлайн
Супермаркет" ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по
вписванията, ЕИК 206472522, със седалище и адрес на управление бул. „Европа“ № 182, София 1331,
тел: 02 4929 226, адрес на електронна поща: contact@kolichka.bg („КОЛИЧКА“, „ние“, „нас“,
„нашите“), да обработва Вашите лични данни, за да Ви изпраща и съответно Вие да получавате
нашия бюлетин и нашите специалните предложения на КОЛИЧКА. Нашите специални предложения
са различни маркетингови съобщения като например съобщения относно наши промоционални
кампании, намаления, персонализирани съобразно Вашите предпочитания и интереси оферти,
покани за участие в игри, анкети и др. под. маркетингови и промоционални съобщения. Въз основа
на това Ваше съгласие ние ще можем да Ви изпращаме такива предложения по електронна поща,
по телефона, вкл. като текстови съобщения, по друг електронен комуникационен канал или по
обикновена поща съобразно данните за контакт, които ни предоставяте.
Вие се съгласявате КОЛИЧКА да обработва следните данни за Вас за горепосочената цел:
- имейл адрес и други данни за контакт, предоставени от Вас, на които можем да изпращаме нашия
бюлетин и други наши специални предложения;
- данни относно поведението Ви, когато четете изпратените от нас съобщения, по-специално време
на отваряне на съобщението, данни за устройството, на което четете съобщенията, като IP адрес и
местоположение, идентификация на устройството и неговите технически параметри, като
операционна система, резолюция на екрана, използван интернет браузър и неговата версия.
- ако използвате нашия уебсайт kolichka.bg („Уебсайт/а“): данните Ви във връзка с интеракцията Ви
с Уебсайта, като продукти и услуги, които достъпвате, връзки, които отваряте, движения в Уебсайта,
данни от устройството, от което достъпвате Уебсайта (IP адрес на устройството, операционна
система, език и версия на операционната система, използван браузър, език и версия на браузъра,
уебсайт през който сте достъпили нашия Уебсайт), данни, получени от бисквитки и сходни
технологии (ако сте дали изрично отделно съгласие за събиране на такива данни). КОЛИЧКА
използва тези данни, за да може да Ви изпраща специални предложения, относими към Вас и
Вашите интереси.
Извън посочените по-горе данни във връзка с изразеното от Вас желание да получавате нашия
бюлетин и други специални предложения и съответно да обработваме посочените по-горе лични
данни, ние може да обработваме и информация за Вашия IP адрес и други данни за идентификация
на устройството, от което изразявате това желание и съгласието си, съответно неговото оттегляне.
Това обработване ще се извършва съобразно Политиката ни с оглед възможността ни да докажем
факта и времето на предоставяне на това съгласие от Ваша страна, съответно оттеглянето му, с оглед
изпълнението на нашите законови задължения и съответно нашите законови интереси. То може да

продължи и след оттеглянето на съгласието, доколкото е необходимо съобразно предвиденото в
действащото законодателство или нашата Политика.
Във връзка с горното сте информиран/а и приемате, че:
1. за осъществяването на горните цели посочените лични данни може да бъдат разкривани на
свързани с КОЛИЧКА дружества, на доставчици на услуги (като например дружества, подпомагащи
ни при осъществяването на маркетинговите ни дейности) и на други лица в съответствие с
Политиката за защита на личните данни на клиенти на КОЛИЧКА („Политиката“), като такива лица
ще имат достъп до тази информация само доколкото това е необходимо за или свързано с целта, за
която сте предоставили съгласието си. В тази връзка личните Ви данни могат да бъдат предавани
извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) към държави, в които нивото на защита на
личните данни е различно от предвиденото в ЕИП, като всяко такова предаване ще се осъществява
само и единствено в съответствие с приложимото законодателство и предвиденото в Политиката.
2. имате право да откажете да дадете това съгласие, както и право да го оттеглите по всяко време,
без да посочвате каквато и да е причина за това;
3. личните Ви данни ще бъдат обработвани от нас за посочената тук цел до оттеглянето на
съгласието Ви; оттеглянето на съгласието Ви има действие занапред и не засяга
законосъобразността на обработването за времето до оттеглянето;
4. отказът Ви да дадете съгласието си или оттеглянето му не е свързано с каквито и да е
неблагоприятни последици за Вас, освен невъзможността да получавате нашия бюлетин и
специални предложения;
5. можете да упражните правата си във връзка със защитата на личните Ви данни, включително
правото си на оттегляне на съгласието, по всеки от следните начини:
- с писмено заявление, изпратено чрез посочените по-горе контакти на КОЛИЧКА;
- чрез функционалностите на Уебсайта от секцията в профила Ви „Запишете се за нашия бюлетин“,
когато имате профил в Уебсайта;
Давайки съгласието си, потвърждавате, че:
- сте запознат/а с Политиката, съдържаща информация за начина, по който обработваме лични
данни, както и за правата Ви във връзка със защитата на личните Ви данни;
- лично и със свободна воля предоставяте личните си данни;
- сте прочели и разбрали настоящото Съгласие.

