Декларация/Известие за поверителност
Администратор на лични данни: Нове Хоумс АД, вписано в Търговски регистър и регистър на
ЮЛНЦ при Агенция по вписвания, ЕИК: 205208174, седалище и адрес на управление: гр. София,
1612, район „Красно село“, бул. „Цар Борис III“ No 126, адрес за упражняване на дейността: гр.
София, 1612, район „Красно село“, бул. „Цар Борис III“ No 126, данни за кореспонденция:
адрес: гр. София, 1612, район „Красно село“, бул. „Цар Борис III“ No 126, имейл:
info@novehomes.bg телефон: + 359 2 402 3001, лице за контакт Мария Илиева.
Относно следните лични данни: имена, имейл адрес, телефон, получени директно от субекта
на данните.
В качеството си на администратор на лични данни и изпълнявайки задълженията си съгласно
Общия регламент за защита на данните декларираме, че ще използваме Вашите лични данни,
описани по-горе, за следните цели: предоставяне на търсената от декларатора информация
за предлаганите за продажба от „НОВЕ ХОУМС” АД недвижими имоти.
Основание за обработването: Обработването се основава на съгласие на субекта на лични
данни (чл. 6, ал. 1, б. „а“ от ОРЗД).
Декларираме, че личните Ви данни ще бъдат третирани като строго поверителни и няма да
бъдат споделяни с трети лица.
Ще съхраняваме Вашите лични данни за срок от 2 (две) години след получаването им.
Ние съхраняваме вашите данни от злонамерен достъп или използване, като използваме
подходящи технически и организационни мерки. Ние съхраняваме предоставената
информация върху компютърни сървъри в контролирана и защитена среда.
Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или
неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение, ние
ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и трети лица, за които е
налице необходимост да получат тази информация. Те ще обработват лични данни само въз
основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност.
Вашите права във връзка с настоящото събиране и обработване на личните ви данни са
следните:






Имате право да поискате копие от Вашите лични данни от Администратора на данни и
право на достъп по всяко време до личните си данни.
Имате право да прехвърлите личните си данни на друг администратор на лични данни, без
да бъдете възпрепятствани от наша страна.
Имате право да поискате от Администратора да коригира без ненужно забавяне неточните
Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални. За целите на коригиране или
допълване на личните Ви данни трябва да подадете отделна декларация, в която да
посочите актуални лични данни.
Имате право да поискате от администратора личните Ви данни да бъдат изтрити без
ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
o когато сте оттеглил своето съгласие;

o
o

когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е
незаконосъобразно;
когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно
задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага
спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с
предлагането на услуги на информационното общество.

Администраторът може да откаже да заличи личните данни по следните причини:
i.
ii.

упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
За спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача
от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са
предоставени на администратора;
iii.
По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
iv.
За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически
изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност
заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите
на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни
претенции.
 Имате право да поискате администратора на личните Ви данни, да ограничи обработването
на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и
обработвани. Ако администраторът откаже да ограничи личните Ви данни, той следва да
направи това само изрично и в писмен вид, като се мотивира за законосъобразната
причина за този отказ;
 имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни по всяко
време с отделна молба, депозирана пред администратора;
 Имате право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, като
компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592,
бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото
известие за защита на данните, ще Ви предоставим ново известие за защита на данните и
когато и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новото
обработване.
Потвърждавам, че получих копие от настоящото известие от Нове Хоумс АД, което прочетох и
разбрах.

