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Уведомление във връзка със защита на личните данни на Свеко
В това Уведомление във връзка със защита на личните данни, ние посочваме какви лични данни
събираме и използваме, за какви цели и на кого Ваши лични данни могат да бъдат разкрити от нас
в контекста на нашите взаимоотношения. Освен това, това Уведомление във връзка със защита на
личните данни включва информация относно Вашите права по отношение на обработката на
Вашите лични данни.
От време на време може да се наложи да променим настоящото Уведомление във връзка със
защита на личните данни. Най-новата версия на това Уведомление е достъпна на нашия уебсайт.
Ние ще Ви информираме за важни промени в това Уведомление чрез известие на нашия уебсайт.
Чии лични данни събираме?
Ние можем да събираме Вашите лични данни, защото Вие сте наш клиент или страна по друго
ценено взаимоотношение.
Как събираме Вашите лични данни?
Ние можем да събираме вашите лични данни:
•
директно от Вас, например при сключване на договор с нас като клиент или консултантподизпълнител, при посещаване на нашия уебсайт, абониране за нашите съобщения,
регистриране за събитие, кандидатстване за работа;
•
от други източници, като например бизнес партньори;
•
чрез „бисквитки“ (за повече информация вижте Декларацията относно „бисквитките“ на
Свеко);
•
от публично достъпни източници.
На какво основание събираме Вашите лични данни?
Правните основания за обработка на личните Ви данни са:
•
изпълнение на договор, като например предоставяне на нашите услуги на нашия клиент;
•
спазване на законови и нормативни задължения, като например плащане на данъци;
•
даване на съгласие, като например при регистриране за абониране за нашите съобщения или
регистриране за едно от събитията;
•
законният интерес на Свеко, като например възможността да води своя бизнес, но само ако
интересът на Свеко несъмнено превишава правото Ви на неприкосновеност на личния живот.
На какво основание събираме Вашите лични данни?
Ние събираме Вашите лични данни за следните цели:
•
предоставяне на нашите услуги;
•
маркетингови дейности и дейности за развитие на бизнеса, като например покани за нашите
събития, бюлетини и за други маркетингови комуникации;
•
генериране на статистика за използването на нашия уебсайт и/или за анализ и подобряване
на нашия уебсайт;
•
набиране на персонал;
•
спазване на законови и нормативни задължения.
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Какви лични данни събираме?
Личните данни, които обработваме, могат да включват:
•
основна информация, като например Вашето собствено и фамилно име (включително титла
пред името или звание), компанията или организацията, в която работите, Вашето звание или
длъжност;
•
данни за контакт, като например Вашия имейл адрес, пощенски адрес и телефонен номер(а);
•
финансова информация, като например номер на банкова сметка;
•
информация, свързана с устройството, което използвате, за да посетите нашия уебсайт, като
IP адрес и информация, свързана с Вашето посещение на нашия уебсайт;
•
информация, която ни предоставяте, за посещение на събития или срещи, като например
изисквания за достъп и изисквания свързани с диети;
•
лични данни, предоставени ни от или от името на нашите клиенти или генерирани от нас при
извършване на нашите услуги за нашите клиенти;
•
всякакви други лични данни, свързани с Вас, които можете да ни предоставите или които
можем да получим във връзка с целите на обработката и на базата на горепосочените
основания.
С кого споделяме Вашите лични данни?
Можем да споделяме Вашите лични данни с други компании в рамките на Свеко Груп за обработка
на личните ви данни в съответствие с целите.
Ние ще гарантираме, че са предвидени подходящи предпазни мерки в договорите, за да осигурим
защита на Вашите лични данни при разкриването им на трета страна.
В случай че личните данни се прехвърлят извън ЕС/ЕИП, ще бъдат взети подходящи мерки, за да се
гарантира защитата на Вашите лични данни.
Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?
Когато личните данни вече не са необходими за изпълнението на целите, ние ще спрем да ги
обработваме. Ние обаче ще продължим да обработваме лични данни, ако законите или
наредбите, към които трябва да се придържаме, изискват да продължим обработката.
Как защитаваме личните Ви данни?
Използваме различни подходящи технически и организационни мерки, за да помогнем за
защитата на личните ви данни в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни.
Какви са Вашите права и как можете да ги упражнявате?
Вие имате право:
•
на информация за и достъп до Вашите лични данни;
•
да коригирате Вашите лични данни;
•
на изтриване на Вашите лични данни („правото да бъдеш забравен“);
•
на ограничение на обработката на Вашите лични данни;
•
да възразите срещу обработването на Вашите лични данни;
•
да получавате личните си данни в структуриран, често използван и машинно четим формат и,
когато това е технически осъществимо, да поискате Вашите лични данни да бъдат предадени
на друга организация;
•
да подадете жалба до местния Орган за защита на личните данни.
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За да упражните правата си, моля, изпратете имейл на: groupprivacyofficer@sweco.se. Възможно е
да са налице обстоятелства, които ограничават правата Ви, особено ако обработката на личните Ви
данни е необходима за спазване на нашите правни или регулаторни задължения.
За контакт
Ако имате някакви въпроси или коментари във връзка с настоящето Уведомление във връзка със
защитата на личните данни или относно обработката на личните Ви данни от Свеко, моля,
изпратете имейл на: groupprivacyofficer@sweco.se.
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