УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА
ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ТОМБОЛА
„ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ FLIP.BG“

PRIVACY NOTICE FOR RAFFLE
"WELCOME TO FLIP.BG"

Настоящият документ представлява уведомление за
поверителност по смисъла на Общия регламент относно
защитата на данните (ОРЗД). Той е изготвен специално
за нашите клиенти във връзка с провеждането на томбола
„ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ FLIP.BG“ („Томбола/та“).

This document constitutes a privacy notice within the
meaning of the General Data Protection Regulation
(GDPR). It has been prepared specifically for our
customers in connection with the raffle "WELCOME TO
FLIP.BG" (the "Raffle").

I.

КОИ СМЕ НИЕ?

I. WHO ARE WE?

Наименование: ФЛИП ТЕХНОЛОДЖИС СРЛ
Седалище и адрес на управление: улица „Щефан чел
Маре“ № 549, Бръила, окръг Бръила
Номер в търговския регистър в Р. Румъния:
J09/664/2019
Единен идентификационен код: RO 41451393
E-mail: contact@flip.bg
И

Name: FLIP TECHNOLOGIES SRL
Head office and address of management: Strada Stefan
cel Mare 549, Brăila, Județul Brăila
Number under the commercial register of the Republic of
Romania: J09/664/2019
Unique identification code: RO 41451393
E-mail: contact@flip.bg
AND

Наименование: ИНФЛУЕНТИКА ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. София, п. код
1164, район “Лозенец”, ул. “Бряст” № 13, ет. 3, ап. 6
ЕИК: 205346926
Представлявано от: Ева Петрова Гоцина - Нецова
E-mail: contact@influentica.bg

Name: INFLUENTICA EOOD
Head office and address of management: Sofia, 1164,
“Lozenets” District, 13 “Bryast” Str., fl. 3, ap. 6
Unique identification code: 205346926
Represented by: Eva Petrova Gotsina - Netsova
E-mail: contact@influentica.bg

Гореописаните администратори изпълняват дейностите
във връзка с провеждане на томболата в качеството си на The above-mentioned controllers carry out the activities
in relation to the conducting of the raffle in the capacity
съвместни администратори.
of joint controllers.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ЩЕ
НАМЕРИТЕ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ

II. INFORMATION YOU WILL FIND IN THIS
DOCUMENT

II.

Кой носи отговорност за обработването на
✔
Вашите лични данни?
Какви видове лични данни се обработват във
✔
връзка с провеждането на Томболата?
Цели и основания за обработване на лични
✔
данни;
Срокове за съхранение на лични данни и
✔
приложими мерки за сигурност;
Какви са правата Ви по смисъла на ОРЗД?;
✔
Случаи и ред за предаване на лични данни на
✔
трети лица;
Данни на надзорен орган – Комисия за защита на
✔
личните данни (КЗЛД).

✔ Who is responsible for the processing of your
personal data?
✔ What types of personal data are processed in
connection with the Raffle?
✔ Purposes and grounds for processing personal
data;
✔ Storage periods and applicable security
measures;
✔ What are your rights under the GDPR;
✔ Cases and procedure for transferring personal
data to third parties;
✔ Details of the supervisory authority – the
Commission for Personal Data Protection (CPDP).
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III.

АДМИНИСТРАТОРИ НА ЛИЧНИ
ДАННИ

III. PERSONAL DATA CONTROLLERS

ФЛИП ТЕХНОЛОДЖИС СРЛ (наричано по-долу
„ФЛИП“) е администраторът на лични данни във връзка
с провеждането на маркетингови активности спрямо
физически лица - потенциални клиенти на ФЛИП, които
са предоставили своето съгласие за обработка на личните
им данни във връзка с провеждане на маркетингови
активности.
ИНФЛУЕНТИКА
ЕООД
(наричано
по-долу
“ИНФЛУЕНТИКА”) е администраторът на лични данни
във връзка с организирането и провеждането на
Томболата.
Двете дружества, наричани по-долу за краткост “Ние”
или “Нас”, достъпват данните на физическите лица участници в томболата за целите, посочени в настоящия
раздел.
В случай на необходимост, всяко физическо лице може
да се свърже с ФЛИП или ИНФЛУЕНТИКА и да поиска
допълнителна информация по повод на личните си
данни, които е предоставило на администраторите..

IV.

FLIP TECHNOLOGIES SRL (hereinafter referred to as
"FLIP") is the data controller in relation to conducting
marketing activities to natural persons - potential clients
of FLIP, who have given their consent for processing their
personal data in relation to conducting marketing
activities towards them.
INFLUENTICA EOOD (hereinafter referred to as
“INFLUENTICA”) is the controller of personal data in
relation to the organization and conduct of the Raffle.

Both companies, hereinafter referred to as “We” or “Us”,
access the personal data of natural persons - participants
in the raffle, for the purposes described in the current
section.
If necessary, any individual may contact FLIP or
INFLUENTICA and request additional information
regarding the personal data they have provided to the
controllers..

ВИДОВЕ СЪБИРАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

IV. TYPES OF PERSONAL DATA COLLECTED

В контекста на Томболата, ФЛИП и ИНФЛУЕНТИКА, в
качеството си на съвместни администратори на лични
данни, събират и обработват следните лични данни за
участници в Томболата – физически лица:
Email адрес;
✔
Наименование на профил в дадената социална
✔
мрежа, съгласно Общите условия на Томболата;
Име и фамилия – само в случаите, когато
✔
физическото лице е изтеглено сред печелившите от
Томболата;
ЕГН - само в случаите, когато физическото лице е
✔
изтеглено сред печелившите от томболата;
✔ Телефонен номер - само в случаите, когато
физическото лице е изтеглено сред печелившите от
Томболата.

V.

In the context of the Raffle, FLIP and INFLUENTICA, as
joined personal data controllers, collect and process the
following personal data about Raffle participants who
are individuals:
✔ Email address;
✔ Name of the account in the given social network,
according to the General Terms and Conditions of
the Raffle;
✔ Personal name and surname – only in cases
where the individual is drawn among the
winners of the Raffle;
✔ Personal identification number – only in cases
where the individual is drawn as one of the
winners of the Raffle;
✔ Telephone number – only in cases where the
individual is drawn as one of the winners of the
Raffle.

ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА
НА ЛИЧНИ ДАННИ

V. PURPOSES AND GROUNDS FOR PROCESSING
PERSONAL DATA

Целите за събиране на личните данни, изчерпателно The purposes for collecting the personal data, which data
изброени в параграф 4 от настоящото Уведомление за are listed exhaustively in paragraph 4 of this Privacy
Notice, are as follows:
поверителност, са следните:
За заявяване на участие в томболата – договорно
✔
✔ To enter the raffle – contractual basis for
processing pursuant to Art. 6(1)(b) of the GDPR
основание за обработка, съгласно чл. 6, т. 1, б. „б“ от
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ОРЗД и на основание на легитимния интерес на
администраторите на лични данни, съгласно чл. 6, т. 1, б.
"е" от ОРЗД;
За изтегляне на печеливши участници и
✔
предоставяне на спечелената награда - договорно
основание за обработка, съгласно чл. 6, т. 1, б. „б“ от
ОРЗД и на основание на легитимния интерес на
администраторите на лични данни, съгласно чл. 6, т. 1, б.
"е" от ОРЗД;
За изпълнение на всички законови изисквания за
✔
провеждане на Томболата и предоставяне на наградите, в
това число разпоредбите на ЗДДФЛ, както и всички
останали законови разпоредби, приложими към
Томболата и дейността на ФЛИП и ИНФЛУЕНТИКА –
законово основание за обработка, съгласно чл. 6, т. 1, б.
„в“ от ОРЗД.

VI.

and on the basis of the legitimate interest of the
controllers pursuant to Art. 6(1)(f) of the GDPR;
✔ For the drawing of winning participants and the
provision of the prize won – contractual basis for
processing pursuant to Article 6(1)(b) of the
GDPR and on the basis of the legitimate interest
of the data controllers pursuant to Art. 6(1)(f) of
the GDPR;
✔ For the fulfillment of all legal requirements for
the conduct of the Raffle and the provision of the
prizes, including the provisions of the Personal
Income Tax Act, as well as all other legal
provisions applicable to the Raffle and the
activities of FLIP and INFLUENTICA - legal basis
for processing pursuant to Article 6(1)(c) of the
GDPR.

СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ

VI. STORAGE PERIODS FOR PERSONAL DATA

VI.1. Лични данни на участници, които не са
спечелили награда от Томболата – за срок от 1 (една)
година след датата на жребия, с който се изтеглят
печелившите участници, освен когато конкретното
физическо лице е дало изрично и недвусмислено
съгласие личните му данни да бъдат обработвани за
целите на провеждане на директен маркетинг спрямо
него, в който случай данните ще бъдат обработвани до
момента на оттегляне на даденото съгласие;
VI.2. Лични данни на печелившите участници – за
срок от 5 (пет) години от датата на жребия, с който се
изтеглят печелившите участници, освен когато
конкретното физическо лице е дало изрично и
недвусмислено съгласие личните му данни да бъдат
обработвани за целите на провеждане на директен
маркетинг спрямо него, в който случай данните ще бъдат
обработвани до момента на оттегляне на даденото
съгласие.

VII.

6.1. Personal data of participants who have not won a
prize from the Raffle – for a period of 1 (one) year after
the date of the draw of the winning participants, except
where the individual has given their explicit and
unambiguous consent for their personal data to be
processed for the purposes of direct marketing to them,
in which case the data will be processed until the consent
is withdrawn;
6.2. Personal data of the winning participants – for a
period of 5 (five) years from the date of the draw of the
winning participants, except where the individual has
given explicit and unambiguous consent for their
personal data to be processed for the purposes of direct
marketing to them, in which case the data will be
processed until the consent is withdrawn.

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ
ДАННИ

VII. DATA PROTECTION MEASURES

ФЛИП и ИНФЛУЕНТИКА поставят акцент върху
опазването на сигурността на личните данни на
физическите лица. За да предотвратят осъществяването
на загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп до
обработваните лични данни, администраторите прилагат
всички необходими технически и организационни мерки

FLIP and INFLUENTICA focus on protecting the security
of individuals' personal data. In order to prevent the loss,
misuse or unauthorized access to the personal data
processed, the controllers shall implement all necessary
technical and organizational measures to protect the
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за защита на данните, с оглед рисковете с различна
вероятност и тежест.
В случай на съмнение за нарушение на сигурността на
личните Ви данни, моля да се свържете незабавно с нас
чрез посочените в раздел 1 от настоящото уведомление
данни за контакт.

data, taking into account risks of varying probability and
severity.
In the event of a suspected personal data breach, please
contact us immediately using the contact details
provided in section 1 of this Notice.

ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В
КОНТЕКСТА НА УЧАСТИЕТО ИМ В
ТОМБОЛАТА

VIII. RIGHTS OF INDIVIDUALS IN THE CONTEXT
OF THEIR PARTICIPATION IN THE RAFFLE

VIII.

право на достъп – право на информация относно
✔
обработваните лични данни;
право на възражение срещу извършваното
✔
обработване;
право на оттегляне на дадено съгласие – в
✔
случаите, когато данните се обработват единствено на
основание на съгласието на физическото лице;
право на преносимост – изразяващо се във
✔
възможността за автоматично прехвърляне на личните
данни към друга организация при съответно искане от
страна на физическото лице;
право на коригиране - в случай на неверни или
✔
неточни лични данни;
право
на
изтриване,
което включва
✔
възможността да поискате „да бъдете забравен“ – в
случаите, когато личните данни повече не са необходими
за целта, за която са били събрани или когато съгласието
е оттеглено, или когато поначало за обработването не е
налице валидно правно основание.
право на жалба до надзорен орган (вижте
✔
раздел „По какъв начин може да се свържете с
компетентния надзорен орган?“).
IX.

right of access – right to information about the
✔
personal data processed;
the right to object to processing;
✔
the right to withdraw consent – in cases where
✔
the data is processed solely on the basis of the consent of
the natural person;
the right to data portability – consisting in the
✔
possibility of automatic transfer of personal data to
another organization at the individual's request;
the right to rectification – in case of incorrect or
✔
inaccurate personal data;
the right to erasure, which includes the
✔
possibility to ask to be 'forgotten' – in cases where the
personal data are no longer necessary for the purpose for
which they were collected or where consent is
withdrawn or where there is no valid legal basis for the
processing in the first place.
the right to lodge a complaint with a
✔
supervisory authority (see "How can I contact the
competent supervisory authority?").

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ КЪМ
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ И ТРЕТИ СТРАНИ

IX. TRANSFER OF PERSONAL DATA TO
SUBCONTRACTORS AND THIRD PARTIES

С оглед на осъществяване на основната си дейност,
провеждане на настоящата Томбола, както и изпълнение
на приложимите законови задължения ФЛИП и
ИНФЛУЕНТИКА, в качеството си на съвместни
администратори на лични данни, може да предават лични
данни към следните получатели:

In order to carry out its core business, namely to conduct
this Raffle, and to comply with applicable legal
obligations, FLIP and INFLUENTICA, as joint data
controllers, may transfer personal data to the following
recipients:

Дружествата от групата на ФЛИП, когато това е
✔
необходимо и допустимо с оглед приложимото
законодателство;
Компетентните държавни органи и институции, в
✔
случай на наличие на законово задължение или законово
обосновано нареждане от тяхна страна за предоставяне
на информация;

✔ FLIP group companies where necessary and
permissible under applicable law;
✔ The competent government authorities and
institutions, in the event of a legal obligation or
legally justified order on their part to provide
information;
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В случай на сливане и/или вливане,
✔
обработваните лични данни ще бъдат споделени на
новия/ите собственик/ици, за което субектите на лични
данни ще бъдат своевременно уведомени;
Подизпълнители за изпълнение на договорни
✔
задължения, при условие, че са предприети и се прилагат
всички необходими условия и мерки за защита по
смисъла на ОРЗД и приложимото българско
законодателство.

✔ In the event of a merger and/or amalgamation,
the personal data processed will be shared with
the new owner(s), of which the data subjects will
be notified in a timely manner;
✔ Subcontractors for the performance of
contractual obligations, provided that all
necessary conditions and safeguards are taken
and applied within the meaning of the GDPR and
applicable Bulgarian law.

При всички случаи, обработваните от страна на ФЛИП и
ИНФЛУЕНТИКА лични данни няма да бъдат споделяни
с трети лица, установени извън територията на ЕИП (ЕС,
Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), освен ако не са
налице предвидените в Глава V от ОРЗД условия за
законосъобразност на подобно предаване.

In any case, personal data processed by FLIP and
INFLUENTICA will not be shared with third parties
established outside the EEA (EU, Norway, Iceland and
Liechtenstein), unless the conditions for the lawfulness
of such transfer provided for in Chapter V of the GDPR
are met.

X.

ВРЪЗКА С КОМПЕТЕНТЕН
НАДЗОРЕН ОРГАН – КОМИСИЯ ЗА
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
(КЗЛД)

X. CONTACTING WITH THE COMPETENT
SUPERVISORY AUTHORITY - THE COMMISSION
FOR PERSONAL DATA PROTECTION (CPDP)

Във всеки случай, физическите лица имат право да се In any case, individuals have the right to address the
CPDP in the following ways:
обърнат към КЗЛД по следните начини:
лично, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан
✔
✔ in person at Sofia, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd;
Лазаров” № 2;
✔ by letter to Sofia, 1592, 2 Prof. Tsvetan Lazarov
Blvd;
с писмо, на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул.
✔
„Проф. Цветан Лазаров” № 2;
✔ to the email address of the CPDP - kzld@cpdp.bg;
на имейла на КЗЛД - kzld@cpdp.bg;
✔
✔ via the CPDP website at: https://www.cpdp.bg/
чрез
сайта
на
КЗЛД
на
адрес:
✔
https://www.cpdp.bg/
За въпроси и актуална информация относно For questions and up-to-date information on the
обработването на Вашите данни може да се обърнете към processing of your data you can contact us via the
contact details provided.
нас чрез посочените данни за контакт.
ФЛИП и ИНФЛУЕНТИКА, в качеството си на съвместни
администратори на лични данни, си запазват правото да
променят едностранно настоящото уведомление за
поверителност по всяко време. В случай на изменения в
Уведомлението
за
поверителност,
ФЛИП
и
ИНФЛУЕНТИКА ще уведомят всички физически лица участници, като публикуват измененията на официалната
интернет страница на ФЛИП - https://flip.bg/.
Измененията в Уведомлението за поверителност имат
действие, считано от деня на обявяването им.
Настоящото уведомление за
публикувано на 12.05.2022 г.

поверителност

FLIP and INFLUENTICA, as joined data controller, reserve
the right to unilaterally modify this Privacy Notice at any
time. In the event of any amendments to the Privacy
Notice, FLIP and INFLUENTICA will notify all
participating individuals by posting the amendments on
FLIP’s official website – https://flip.bg/. Amendments to
the Privacy Notice shall be effective as of the date of
posting.

е This Privacy Notice was published on 12.05.2022.
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