СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ. НА КОГО ДАВАТЕ
СЪГЛАСИЕТО СИ? Вие давате съгласието си за обработка на личните ви данни на компанията
W.A.G. payment solutions, a.s. (Ид. № 264 15 623), както и на всички други членове на W.A.G. Group.
Те са, по-конкретно, компаниите W.A.G. Issuing Services, a.s. (Ид. № 050 21 910), Princip a.s. (Ид. №
416 90 311), HI Sfotware a.s. (IИд. № 032 26 140) и други компании, които са описани в обновената
версия на списъка с компании, наличен на уеб страницата www.eurowag.com. КАКВИ ЛИЧНИ
ДАННИ ЩЕ ОБРАБОТВАМЕ? Информацията, която смятаме да обработваме включва вашите данни
за идентификация, данни за връзка, подробности за платежоспособност и надеждността ви, данни
за начина, по който използвате услугите на W.A.G. Group, информация за геолокация и
информация от т.нар бисквитки. ЗА КАКВО ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ? Вие ни давате
съгласието си да споделяме личните ви данни в рамките на W.A.G. Group и да ги използваме да се
свързваме с вас за маркетингови проучвания и рекламна комуникация, особено за промоции и
оферти за продукти и услуги от W.A.G. Group или нашите бизнес партньори, какъвто може да бъде
случая. За да разберем нуждите ви по-добре, вие давате съгласието си да събираме и
анализираме вашите лични данни (ръчно или чрез автоматизирани средства. Бихме желали да се
свързваме с вас чрез електронна поща, SMS-и, телефонни обаждания, клиентски отдели на
уебсайтовете предоставени от членове на W.A.G. Group, мобилни приложения, по пощата и/или
лично чрез наши бизнес представители. ЗА КОЛКО ВРЕМЕ НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ?
Ние ще използваме личните ви данни за 3 години от момента, в който ни давате съгласието си.
Ако сте (или ще станете) клиент на някой от членовете на W.A.G. Group, ние ще използваме
личните ви данни през целия период на договорните отношения и за 5 години след деня, когато
последното договорно отношение между вас и някой член на W.A.G. Group е прекратено. Вашето
съгласие е доброволно и можете да го оттеглите (напълно или частично) по всяко време по
начините описани в документа наречен „Политика за поверителност и Защита на личните данни“.
Тази политика е налична на уебсайта www.eurowag.com, както и в допълнение към общата
информация за обработката на лични данни, която съдържа обяснение и списък с правата ви по
отношение на личните данни.
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