
 

Политика за поверителност в социалните мрежи 

В този документ, бихме искали да използваме възможността да Ви информираме, за начина, 
по който обработваме Вашите данни, съгласно чл. 13 Общ Регламент за Защита на Данните 
(GDPR).   

Отговорна организация 

Ние, „АСО – Строителни елементи“ ЕЕОД, оперираме следните страници в социалните мрежи: 

- Twitter: https://twitter.com/aco_bulgaria 
- Facebook: https://www.facebook.com/ACO.bg 
- YouTube: https://www.youtube.com/channel/acobulgaria 

Можете да откриете нашите контактни детайли на: http://www.aco.bg/contacts/ 

Освен нас, операторът на социалната мрежа също е отговорна организация и извършва 
собствена обработка на данни, независимо от нас, върху която ние не можем да оказваме 
влияние.    

Обработване на данни от наша страна  

Данните, които въвеждате при взаимодействие с нашите профили в социалните мрежи, като 
коментари, видео, изображения, харесване, статуси и др., се публикуват от платформата на 
социалната медия и не се използват или обработват от нас. Запазваме си правото да трием 
съдържание при необходимост. Когато е подходящо, може да споделяме Ваше съдържание на 
нашата страница, ако това е функция на платформата и да комуникираме с Вас чрез социалната 
медия. Правното основания е чл. 6, ал.1.е от GDPR.  

Ние адаптираме рекламите във Facebook и Instagram към избрани целеви групи (например 
Спонсорирани публикации, конкурси), така че нашето съдържание да е видимо за хората, за 
които това съдържание е подходящо.  За целта използваме анонимизирани целеви групи, 
които са на разположение чрез мениджъра на Facebook Ads. За съжаление, нямаме влияние 
върху обработката на данни, извършвана от мениджъра на Facebook Ads. Не можем да 
идентифицираме отделни лица. Не използваме Facebook Pixel, реклами за генериране на 
лийдове, чат ботове или подобни рекламни средства, които изискват проследяване на 
поведението при сърфиране. Обработката на данните се извършва в интерес на нашите 
дейности в областта на връзките с обществеността и комуникацията. 

Ако искате да се противопоставите на конкретни процедури за обработка на данни, моля, 
използвайте данните за контакт, посочени на официалната ни страница, за да се свържете с 
нас. След това ще разгледаме възражението ви. 

Ако правите запитвания чрез нашите социални медийни платформи, в зависимост от 
необходимия отговор, може да ви насочим към други, по-сигурни комуникационни канали, за 
да гарантирате поверителност. Винаги можете да ни изпращате поверителни запитвания на 
пощенския адрес, посочен в нашата контактна информация. 

Обработка на данни от оператора на платформата за социални медии 

Не можем да гарантираме, че операторът на платформата за социални медии няма да 
използва методи за проследяване в мрежата. Уеб активността може да бъде проследена, 



 

независимо дали сте влезли в профила си, или сте се регистрирали в платформата за социални 
медии. За съжаление, нямаме влияние върху методите за проследяване в мрежата на 
платформата за социални медии. 

Моля, имайте предвид, че не можем да гарантираме, че доставчикът на социални медийни 
платформи няма да използва вашия профил и поведенчески данни, например, за да оцени 
вашите навици, лични взаимоотношения, предпочитания и др. Нямаме никакво влияние върху 
обработката на вашите данни от доставчик на социални медийни платформи. 

Допълнителна информация за обработката на данни от доставчика на социални медийни 
платформи можете да намерите в Декларацията за поверителност на доставчика: 

- Twitter: https://twitter.com/privacy 
- Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation 
- YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de 
 

Вашите потребителски права 

Във връзка с обработката на вашите лични данни, GDPR предоставя определени права за вас 
като потребител на уебсайт: 

1.) Право на достъп на субекта на данните (Чл. 15 GDPR):  

Имате право да получите информация дали личните Ви данни са били обработени; ако случаят 
е такъв, имате право на достъп до тези лични данни и информацията, специфично изброена в 
чл. 15 на GDPR  

2.) Право на коригиране и изтриване (Чл. 16 и 17 GDPR):  

Имате право да получите незабавно поправка на неверни лични данни, отнасящи се до Вас, и 
когато е необходимо, да поискате попълването на непълни лични данни. 

Вие също имате право да получите незабавно изтриване на лични данни, отнасящи се до вас, 
при условие, че е налице една от причините, посочени конкретно в чл. 17 GDPR, напр. когато 
данните вече не се изискват за поставената цел. 

3.) Право на ограничаване на обработването (Чл. 18 GDPR):  

Имате право да получите ограничението за обработка, ако едно от условията, изброени в чл. 18 
GDPR е изпълнено, като например за времетраенето на потенциалната оценка, ако сте подали 
възражение срещу обработката. 

4.) Право на преносимост на данните (Чл. 20 GDPR)  

В някои случаи, изброени по-конкретно в чл. 20 GDPR, имате правото да получавате личните си 
данни в структуриран, общ и машинно-четим формат и / или да поискате предаване на тези 
данни на трета страна. 

5.) Право на възражение (Чл. 21 GDPR):  

Ако се събират данни въз основа на чл. 6, ал. 1 буква е (обработка на данни за защита на 
законните интереси) имате право да подадете възражение срещу тази обработка по всяко 
време по причини, произтичащи от конкретната ви ситуация. След това няма да обработваме 



 

личните данни, освен ако не съществуват доказани и убедителни основателни причини за 
обработка, които надвишават интересите, правата и свободите на съответното лице или 
обработката се извършва, за да се твърди, да се упражняват или да се защитят правните 
искове. 

Право на подаване на жалба в надзорен орган 

Имате право да подадете жалба в надзорен орган в съответствие с чл. 77 GDPR, ако смятате, че 
обработката на данните ви нарушава правилата за защита на данните. Правото да се подаде 
жалба може да бъде заявено по-специално с надзорен орган в държавата-членка, в която 
обичайно пребивавате, в която работите, или в която е извършено предполагаемото 
нарушение. 

Данни за връзка с служителя по защита на данните 

За информация или предложения, свързани с темата за защита на данните, моля не се 
колебайте да се свържете с нашия служител по защита на данните: 

Тервел Пенков 
Финансов Контролер 

penkov@aco.bg 
02 445 6712 
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