
РЕГИСТЪР „МАРКЕТИНГ ДЕЙНОСТ“ 

(Приет на 19.04.2022) 

 

Настоящият регистър е неразделна част от Вътрешните правила за обработване на лични данни 

в БЛЕКЕТЗ ЕООД, с ЕИК (Булстат): 205036931. 

 

Подрегистри 

Към регистър “Маркетингова дейност" се приемат подрегистри, които конкретизират 

обработката на лични данни с цел маркетинг.  

 

Основание на обработката 

Личните данни в регистър Маркетингова дейност" се събират след получаване на изрично 

съгласие за всеки конкретен случай и се обработват по начин, посочен в съответното съгласие.  

 

Цели 

В регистър „ Маркетингова дейност“ се събират и съхраняват личните данни на субектите на 

данните с оглед извършване на рекламна дейност. 

 

Категория субекти на данните 

В този Регистър се обработват данни за лицата, към които Дружеството насочва маркетинг 

дейност. Такива лица могат да бъдат посетителите на сайта на Дружеството, лицата, записали се 

за имейл маркетинг, както и всяко друго лице, към което Дружеството насочва търговско 

съобщение.  

 

Обработвани данни 

В регистър “Маркетингова дейност” се съхраняват имейл и/ или имена. След изрично съгласие 

и съгласно действащото европейски и българско законодателство могат да бъдат събират и други 

лични данни. 

 

Предоставяне на данни към трети лица 

Данните от регистър “Маркетинг дейност” могат да се предоставят на трети лица като маркетинг 

специалисти, маркетинг агенции, социални мрежи и др. В случай че се извършва такова 

предаване, то се записва в регистъра с Обработващи лични данни и се подписва договор за 

обработване на лични данни. При използване на бисквитки на трети страни те се записват в 

Регистъра на Бисквитките.  

 

Получаване на данни от трети лица 

В регистър “Маркетинг дейност” могат да се получават данни от трети лица като маркетинг 

специалисти и маркетинг агенции. В случай че се извършва такова предаване, то се записва в 

регистъра с Обработващи лични данни или регистър Администратори на лични данни и се 

подписва договор за обработване на лични данни.  

 

Начин на обработването 

За регистър Маркетингова дейност” личните данни се обработват от: 

1. Лицата – служители на Дружеството, на които са възложени действия по извършване на 

рекламна дейност. 

2. Лицата, на които Дружеството е възложило обработването на личните данни по други 

организационни причини, извън посочените в 2.1; 



 

Съхранение на данните 

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или ги съхраняваме 

за посочения в даденото съгласието срок. Ако такъв срок не е посочен, изтриваме данните до  12 

месеца от първоначалното им събиране.  

 

Прехвърляне на данни в други държави 

Не се прехвърлят данни към трети държави, доколкото друго не е изрично предвидено в 

даденото съгласие.  

 

 

Мерки за сигурност 

За регистър „Маркетингова дейност” се прилагат общите мерки за сигурност съгласно приетите 

от Дружеството мерки за сигурност, доколкото друго не е спомената изрично.  


