ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ
I.

ВЪВЕДЕНИЕ

При изпълнение на своята търговска дейност,
"АЙ ДУ Дизайн" ООД, ЕИК 201596256, със
седалище и адрес на управление гр. София
1510, р-н Подуяне, жк."Хаджи Димитър", ул.
„Васил Петлешков“ No 1, .адрес за
корреспонденция гр.София 1510, жк.Хаджи
Димитър ул.“Васил Петлешков“ № 1
(„Дружеството“, „ АЙ ДУ Дизайн “, „ние“,
„нас“), обработва информация, част от която
представляваща лични данни.
Интернет
страница
https://ido.design/
е
собственост на "АЙ ДУ Дизайн" ООД и се
управлява от Дружеството в съответствие с
разпоредбите на Закона за защита на личните
данни
и
свързаната
правна
уредба
включително, но не само Регламент (ЕС)
2016/679 („GDPR”).
Настоящата Политика има за цел да Ви
информира за начина, по който обработваме
Вашите лични данни в качеството си на
администратор, както и за Вашите права.
Защитата на личните данни е от изключителна
важност за нас. АЙ ДУ Дизайн не продава
вашите данни на други дружества или лица.
Ако предоставяме Вашите данни на трети лица,
то това са наши изпълнители, които обработват
информацията от наше име, следвайки
инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт
за защита на личните Ви данни.
II. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ:
„лични данни" означава всяка информация,
свързана с идентифицирано физическо лице
или физическо лице, което може да бъде
идентифицирано
(„субект
на
данни");
физическо лице, което може да бъде
идентифицирано, е лице, което може да бъде
идентифицирано, пряко или непряко, поспециално чрез идентификатор като име,
идентификационен
номер,
данни
за
местонахождение, онлайн идентификатор или
по един или повече признаци, специфични за
физическата, физиологичната, генетичната,

PRIVACY POLICY

I.

INTRODUCTION

In the course of its business activity, "IDO
design" Ltd., UIC 201596256, with headquarters
and management address in 1510 Sofia City,
region Poduyane, Hadzhi Dimitar district., 1
Vassil Petleshkov Str., correspondence address:
Sofia City, Hadzhi Dimitar district., 1 Vassil
Petleshkov. ("the Company", "IDO design",
"we", "us"), processes information, part of which
is personal data.
The website https://ido.design/ is owned by "IDO
design" Ltd., and is managed by the Company in
accordance with the provisions of the Personal
Data Protection Act and the related legal
framework including but not limited to
Regulation (EC) 2016/679 ("GDPR").
This Policy aims to inform you about the way we
process your personal data in the capacity of
administrator, and your rights as well.
Personal data protection is of utmost importance
to us. IDO design does not sell your data to other
companies or individuals. If we provide your data
to third parties, these are our contractors who
process the information on our behalf following
our instructions and applying our privacy
standard.

II.

DEFINITIONS:

“personal data” means any information relating
to an identified or identifiable natural person
(‘data subject’); an identifiable natural person is
one who can be identified, directly or indirectly,
in particular by reference to an identifier such as
a name, an identification number, location data,
an online identifier or to one or more factors
specific to the physical, physiological, genetic,
mental, economic, cultural or social identity of
that natural person;

психическата, умствената, икономическата,
културната или социална идентичност на това
физическо лице;
„администратор" означава физическо или
юридическо лице, публичен орган, агенция или
друга структура, която сама или съвместно с
други определя целите и средствата за
обработването на лични данни;

“controller” means the natural or legal person,
public authority, agency or other body which,
alone or jointly with others, determines the
purposes and means of the processing of personal
data;

„обработващ лични данни" означава
физическо или юридическо лице, публичен
орган, агенция или друга структура, която
обработва лични данни от името на
администратора;

“processor” means a natural or legal person,
public authority, agency or other body which
processes personal data on behalf of the
controller;

„получател"
означава
физическо
или
юридическо лице, публичен орган, агенция или
друга структура, пред която се разкриват
личните данни, независимо дали е трета страна
или не. Същевременно публичните органи,
които могат да получават лични данни в
рамките на конкретно разследване в
съответствие с правото на Съюза или правото
на държава членка, не се считат за
„получатели"; обработването на тези данни от
посочените публични органи отговаря на
приложимите правила за защита на данните
съобразно целите на обработването;

“recipient” means a natural or legal person,
public authority, agency or another body, to
which the personal data are disclosed, whether a
third party or not. However, public authorities
which may receive personal data in the
framework of a particular inquiry in accordance
with Union or Member State law shall not be
regarded as recipients; the processing of those
data by those public authorities shall be in
compliance with the applicable data protection
rules according to the purposes of the processing;

„трета страна" означава физическо или
юридическо лице, публичен орган, агенция или
друг орган, различен от субекта на данните,
администратора, обработващия лични данни и
лицата, които под прякото ръководство на
администратора или на обработващия лични
данни имат право да обработват личните данни;

“third party” means a natural or legal person,
public authority, agency or body other than the
data subject, controller, processor and persons
who, under the direct authority of the controller or
processor, are authorized to process personal
data;

„съгласие на субекта на данните" означава
всяко
свободно
изразено,
конкретно,
информирано и недвусмислено указание за
волята на субекта на данните, посредством
изявление или ясно потвърждаващо действие,
което изразява съгласието му свързаните с него
лични данни да бъдат обработени;

“consent of the data subject” means any freely
given, specific, informed and unambiguous
indication of the data subject's wishes by which
he or she, by a statement or by a clear affirmative
action, signifies agreement to the processing of
personal data relating to him or her;

„нарушение на сигурността на лични
данни" означава нарушение на сигурността,
което води до случайно или неправомерно
унищожаване, загуба, промяна, неразрешено

“personal data breach” means a breach of
security leading to the accidental or unlawful
destruction, loss, alteration, unauthorized
disclosure of, or access to, personal data
transmitted, stored or otherwise processed;

разкриване или достъп до лични данни, които
се предават, съхраняват или обработват по друг
начин;
III.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ
СЪБИРАМЕ

При осъществяване на търговските ни
отношения, ние получаваме от Вас, в
качеството Ви на представители и служители
на дружества-контрагенти на АЙ ДУ Дизайн,
Вашето име, както и Ваши служебни контакти
– телефон, електронна поща, длъжност,
служебен адрес.
При сключване на Договор с Вас, ние
получаваме трите Ви имена, както в някои
случаи и Ваша банкова сметка.
В случай, че отправите запитване към нас
посредством нашата интернет страницата ниhttps://ido.design/, ние получаваме от Вас
електронната Ви поща, телефонен номер, Ваши
имена или наименования на дружеството, което
представлявате, с цел да върнем отговор и
информация на поставено от Вас запитване.
IV.

ЦЕЛИ, ЗА КОИТО АЙ
ДУ ДИЗАЙН СЪБИРА
ЛИЧНИ ДАННИ

Основните цели, за които АЙ ДУ Дизайн
обработва личните данни са:
АЙ ДУ Дизайн събира, използва, съхранява и
обработва личните Ви данни, които са нужни на
Дружеството за изпълнение и предоставяне на
нашите услуги и продукти.
АЙ ДУ Дизайн събира, използва, съхранява и
обработва личните Ви данни при презентиране
и продажба на нашите услуги и продукти.
Личните данни, които ни предоставяте
посредством
интернет
страницаhttps://ido.design/, се използват за да можем да
Ви върнем отговор и информация, за която сме
получили запитване от Вас.
Личната информация, която събираме, ни
позволява да Ви държим в течение относно найновите ни услуги и продукти. Тя ни помага и да
подобрим услугите, продуктите и рекламата ни.
В случай че не желаете да фигурирате в списъка

III.

WHAT PERSONAL DATA WE
COLLECT

In the course of our commercial relations, we
receive from you, in your capacity as
representatives and employees of the
counterparty companies of IDO design, your
name, as well as your business contacts – phone
number, e-mail, position, office address.
When signing a Contract with you, we receive
your three names, as in some cases your bank
account as well.
In case you make a request to us via our web site
https://ido.design/, we receive your e-mail, phone
number, your names or the name of the company
that you represent, and we could send a reply and
information to the request you have made.

IV.

PURPOSES FOR
WHICH I DO DESIGN
COLLECTS
PERSONAL DATA

The main purposes for which IDO design
processes personal data are:
IDO design collects, uses, stores and processes
your personal data that is required by the
Company for the performance and delivery of our
services and products.
IDO design collects, uses, stores and processes
your personal data when presenting and selling
our services and products.
The personal data that you provide us through the
website https://ido.design/is used so we would be
able to send a reply and information that we have
received from you.
The personal information we collect allows us to
keep you informed about our latest services and
products. It also helps us to improve our services,
products and advertising. If you do not want to
appear in our address list, you can unsubscribe at
any time.

ни с адреси, можете да се отпишете по всяко
време.
Използваме лична информация с оглед
разработването и усъвършенстването на наши
продукти, услуги и реклами.
В определение случаи, може да използваме
личната Ви информация, за да изпращаме
важни съобщения като известия относно
предоставените от нас услуги и продукти.
Възможно е и да използваме личната Ви
информация за вътрешни цели като проверки,
анализ на
данни и проучвания за
усъвършенстването на продуктите и услугите
на АЙ ДУ Дизайн.
V.

ОСНОВАНИЯ, ВЪЗ
ОСНОВА НА КОИТО АЙ
ДУ ДИЗАЙН ОБРАБОТВА
ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ

Обработването се основава на Вашето
съгласие, в това число и въз основа на
предоставени от Вас лични данни;
Обработването на вашите данни е необходимо
за изпълнение на договор с Вас, или в
качеството Ви на представител или служител
на дружество-контрагент на АЙ ДУ Дизайн,
или с оглед сключване на Договор с Вас, или с
дружество, потенциален контрагент на АЙ ДУ
Дизайн, чийто представител или служител сте.
VI.

УПОТРЕБА НА
БИСКВИТКИ
(COOKIES)

We use personal information to develop and
improve
our
products,
services,
and
advertisements.
In defined cases, we may use your personal
information to send important messages as
notifications about our services and products.
We may also use your personal information for
internal purposes such as checks, data analysis,
and research to improve the products and services
of IDO design.

V.

GROUNDS ON WHICH I
DO DESIGN PROCESSES
YOUR PERSONAL DATA

Processing is based on your consent, including on
the basis of personal data provided by you;
The processing of your data is necessary for the
performance of a contract with you, or in your
capacity as a representative or employee of a
counterparty company of IDO design, or with a
view to concluding a Contract with you or with a
potential counterparty of IDO design, whose
representative or employee you are.

VI.

USE OF COOKIES

Интернет страница - https://ido.design/ използва The website - https://ido.design/ uses cookies to
бисквитки за да улесни навигацията Ви. make it easier for you to navigate. The following
cookies are used:
Следните бисквитки се използват:
Персонализиращи бисквитки, които Ви дават
възможност да посещавате интернет
страниците по персонализиран начин според
предишните Ви посещения.
Бисквитки, необходими за функциониране на
Вашето търсене;
Рекламни бисквитки, които Ви позволяват да
получавате оферти от АЙ ДУ Дизайн.

Customizable cookies that allow you to visit
websites in a customized way based on your
previous visits.
Cookies needed to run your search;
Advertising cookies that allow you to receive
offers from IDO design.

Можете да настроите интернет браузъра си, You can set up your Internet browser so that it
така че да не запаметява бисквитки или да does not save cookies or delete previously saved

изтриете запаметените вече такива. Имате cookies. You may also opt out of accepting our
право и да откажете да приемете Политиката ни Cookie Policy posted on the website за бисквитки, поместена на интернет страница https://ido.design/
- https://ido.design/.
VII.

ВАШИТЕ ПРАВА КАТО
СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Вие разполагате със следните права относно
Вашите лични данни, които АЙ ДУ Дизайн
обработва:
Имате право на достъп до Вашите лични данни,
както и да проверявате точността, пълнотата и
актуалността на личните Ви данни, които
обработваме;

VII.

YOUR RIGHTS AS
PERSONAL DATA
SUBJECT

You have the following rights regarding your
personal data that IDO design processes:
You have access to your personal data as well as
to check the accuracy, completeness and
timeliness of your personal data we process;

Имате право да поискате копие от Вашите You have the right to request a copy of your
лични данни от АЙ ДУ Дизайн и право на personal data from IDO design and the right of
достъп по всяко време до личните Ви данни;
access at any time to your personal data;
Имате правото да възразявате по всяко време You have the right to object at any time against
срещу обработването на личните Ви данни, the processing of your personal data when there
когато има законни основания за това;
are legitimate reasons for doing so;
Имате право да искате извършването на You have the right to request appropriate
подходящо коригиране, изтриване или correction, deletion or blocking of your personal
блокиране на личните Ви данни;
data;
Имате право на преносимост на данните в You have the right to data portability in a
структуриран, широко използван и пригоден за structured, widely used and machine-readable
машинно четене формат;
format;
Имате право да оттеглите Вашето съгласие за You have the right to withdraw your consent to
обработката на личните Ви данни по всяко the processing of your personal data at any time
време с отделно искане, отправено до АЙ ДУ with a separate request addressed to IDO design;
Дизайн;
You have the right to make a complaint to the
Имате право на жалба до Комисия за защита на Personal Data Protection Commission, with the
личните данни, с адрес Адрес: София 1592, бул. following address: 1592 Sofia, “Professor
„Проф. Цветан Лазаров”, ако считате че са Tsvetan Lazarov” Blvd., if you believe that your
нарушени Вашите права за защита на данните. data protection rights have been infringed.
Ако искате да упражните правата си или да
изявите отказ от получаване на маркетингова
информация, може да се свържете с нас чрез
изпращане на съобщение на office@ido.design
или чрез изпращане на писмо на пощенски
адрес: гр.София ,жк. Хаджи Димитър ул.Васил
Петлешков № 1.

If you want to exercise your rights or opt out of
receiving marketing communication, you can
contact
us
by sending a message to
office@ido.design or by sending a letter to the
following address: 1510 Sofia. Hadzhi Dimitar
District, 1 Vassil Petleshkov Str.

VIII.

ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕЦА

АЙ ДУ Дизайн не предоставя своите услуги и
продукти на лица под 18 г. възраст. Ние не
събираме лични данни от деца на възраст под
16 години. Ако научим, че обработваме лична
информация на дете на възраст под 16 години,
ще предприемем стъпки, за да изтрием
информацията възможно най- скоро. Ако
родители и/или законни представители на деца
открият, че деца под тяхното настойничество са
дали данните си на АЙ ДУ Дизайн, свържете се
с нас на посочените адреси за контакт в
настоящата политика. Ние ще изтрием
информацията в най-кратък срок.
IX.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ
ЛИЧНИ ДАННИ

VIII.

PERSONAL DATA OF
CHILDREN

IDO design does not provide its services and
products to persons under 18 years of age. We do
not collect personal data from children under the
age of 16. If we learn that we process personal
information of a child under the age of 16, we will
take steps to delete the information as soon as
possible. If parents and / or legal representatives
of children find out that children under their
guardianship have given their data to IDO design,
contact us at the contact addresses listed in this
policy. We will delete the information as soon as
possible.
IX.

DISCLOSURE OF YOUR
PERSONAL DATA

В дадени случаи АЙ ДУ Дизайн може да
разкрива определена лична информация пред
свои партньори - подизпълнители, които
работят заедно с нас, и които предоставят
продукти и услуги, свързани с дейността на АЙ
ДУ Дизайн. Личната информация ще бъде
споделяна от нас само с цел усъвършенстване
на продуктите, рекламата и услугите ни.

In some cases, IDO design may disclose certain
personal information to its subcontractors who
work with us and who provide products and
services related to the activities of IDO design.
Personal information will only be shared by us in
order to improve our products, advertising and
services.

Когато АЙ ДУ Дизайн споделя информация за
Вас с трети лица – подизпълнители на АЙ ДУ
Дизайн, то ние сключваме договори с тези
трети лица-подизпълнители и взимаме мерки, с
които да се гарантира, че те предоставят ниво
на защита на данните според уговорения
стандарт за това. Вашите данни се считат за
поверителни и за нашите партньори.

When IDO design shares information about you
with third parties - subcontractors of IDO design,
we conclude contracts with these third-party
subcontractors and take steps to ensure that they
provide a level of data protection according to the
agreed standard for that. Your data is also
considered confidential for our partners.

Възможно е да се наложи – по закон, при
съдебен процес, при съдебен спор и/или по
заявка от страна на обществени и
правителствени органи в или извън Вашата
страна на местоживеене – АЙ ДУ Дизайн да
разкрие личната Ви информация. Възможно е и
да разкрием информация за Вас, ако установим,
че за целите на националната сигурност,
правоприлагането или други проблеми от
обществена значимост, такова разкриване е
необходимо или уместно.

It may be necessary - by law, in court
proceedings, in litigation and/or on request by
public and governmental authorities in or outside
your country of domicile – IDO design to disclose
your personal information. We may also disclose
information to you if we find that such disclosure
is necessary or appropriate for purposes of
national security, law enforcement or other
matters of public concern.

X.

ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ

АЙ ДУ Дизайн не трансферира Ваши лични
данни в трети страни извън ЕС като правило. В
случай, че има необходимост да бъде извършен
трансфер на Ваши лични данни в трети страни
извън ЕС, то АЙ ДУ Дизайн може да извърши
този трансфер само след като получи Вашето
предварително съгласие.
XI.

ЗАЩИТА НА
ЛИЧНАТА
ИНФОРМАЦИЯ

АЙ ДУ Дизайн взима предпазни мерки –
включващи административни, технически и
физически мерки – за да защити личната Ви
информация от загуба, кражба и злоупотреба,
както и от неоторизиран достъп, разкриване,
промяна или унищожаване.
Всички служители на АЙ ДУ Дизайн са
задължени да опазват поверителността на
информацията Ви, както и да спазват
приложимите организационни и технически
мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е
ограничен на принципа на необходимост за
извършване на задълженията си.
За случаите, в които АЙ ДУ Дизайн споделя
информация за Вас с трети лица – доставчици
на АЙ ДУ Дизайн, Дружествотоима механизми,
с които гарантира, че те предоставят ниво на
защита на данните според уговорения стандарт
за това.
XII.

СЪХРАНЕНИЕ НА
ЛИЧНАТА
ИНФОРМАЦИЯ

АЙ ДУ Дизайн обработва и съхранява лични
данни за период, необходим да бъдат
изпълнени целите, изложени в настоящата
Политика за защита на личните данни, освен
ако по закон не се изисква да я задържим за подълъг период. Според вида данни и целите, за
които са събрани, е определен срок за
съхранение,
с
изтичането
на
който
информацията се изтрива окончателно.

X.

TRANSFER IN THIRD PARTIES

IDO design does not transfer your personal data
to third countries outside the EU as a rule. In the
event that there is a need to transfer your personal
data to third countries outside the EU, IDO design
may only make this transfer after receiving your
prior consent.

XI.

PERSONAL INFORMATION
PROTECTION

IDO design takes precautions - including
administrative, technical and physical measures to protect your personal information from loss,
theft and misuse, as well as from unauthorized
access, disclosure, alteration or destruction.
All employees of IDO design are required to
protect the confidentiality of your information
and to comply with applicable organizational and
technical measures to protect it. Access to your
data is limited to the necessity of performing its
duties.
For those cases where IDO design shares
information about you with third-party suppliers
of IDO design, the Company has mechanisms to
ensure that they provide a level of data protection
according to the agreed standard.

XII.

PERSONAL DATA STORAGE

IDO design processes and stores personal data for
a period necessary to meet the objectives set forth
in this Privacy Policy unless we are legally
required to keep it for a longer period. Depending
on the type of data and the purposes for which they
are collected, a storage period is defined, with the
expiration of which the information is permanently
deleted.

XIII.

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА
ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИ ДАННИ

АЙ ДУ Дизайн има право периодично да
актуализира тази Политика за защита на
личните данни. При промяна в настоящата
политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано
съобщение, както и актуализираната Политика
за защита на личните данни.
XIV.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

В случай, че желаете да се свържете с нас
и имате въпроси във връзка с тази
Политика по защита на лични данни, може
да направите това на следните контакти:
• на имейл адрес: на
office@ido.design
•

чрез писмо, изпратено по поща на
адрес: гр.София 1510, жк.Хаджи
Димитър, ул.Васил Петлешков № 1

XIII.

PRIVACY POLICY UPDATES

IDO design has the right to periodically update
this Privacy Policy. In the event of a change in the
current policy, a notice will be published on our
website as well as the updated Privacy Policy.

XIV.

CONTACTS DATA

If you would like to contact us and have any
questions regarding this Privacy Policy, you can
contact us in the following way:
•

to email address: office@ido.design

•

by letter sent by post to: 1510 Sofia,
Hadzhi Dimitar District, 1 Vassil
Petleshkov Str.

