
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 
СЪГЛАСНО ЧЛ. 13 ОТ РЕГЛАМЕНТ 2016/679 

 Този документ ще Ви предостави синтезирана информация относно това как ние 
планираме да обработваме Вашите лични данни, какви права имате в тази връзка, как да ги 
упражнявате и други важни детайли.  

Преди това нека уточним какво представляват личните данни – това е 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 пряко или непряко да бъде идентифицирано, по-
специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за 
местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за 
физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, 
културната или социална идентичност на това физическо лице. С други думи – лични данни е 
всяко нещо, чрез което някой може да Ви идентифицира. 

Идентификация на администратор на 
лични данни

„МН Капитал“ ООД, ЕИК 206317956, със седалище 
и адрес на управление в гр. София, ул. 
„Хубавка“ № 5, представлявано от Мила Кирякова 
и Никол Скорчева, действащи поотделно

Връзка с администратора Email: office@kriminist.com 
Телефон: 0884942827 / 0887469010

Цели на обработването 1. Сключване на договор за покупко-продажба на 
играта „Криминист“; 

2. Обработване на Вашата поръчка; 

3. Промоционални оферти. 



Правно основание Обработването на личните данни за целите, 
описани по-горе, се извършва на различни 
основания, отчитайки целите на обработката. 

Така например обработваме Вашите лични данни 
във връзка със закупуването на играта 
„Криминист“ и участието Ви в нея на основание 
чл. 6, ал. 1 буква „б“ от Регламент 2016/679 – за 
предприемане на стъпки за сключването, 
сключването и изпълнението на нашия договор, 
който е отделен документ. Същото се отнася и при 
обработката на данни във връзка с обработването 
на Вашата поръчка, осъществяването на 
доставката и т.н. 

Ако не сте възразили за това, обработваме Вашите 
лични данни и за целите на директния маркетинг 
на основание чл. 6, ал. 1 буква „е“ от Регламент 
2016/679 – въз основа на легитимния ни интерес, 
който се изразява в желанието да развиваме 
търговската ни дейност и да разширяваме гамата 
си от продукти. 

Възражение срещу директния 
маркетинг

Моля да имате предвид, че можете във всеки 
един момент да възразите срещу обработването 
на личните Ви данни за целите на директния 
маркетинг. Вие можете да възразите изначално – 
като поставите отметка на съответното място при 
поръчка, можете да възразите и във всеки един 
последващ момент като се отпишете от нашия 
бюлетин.

Какви данни обработваме Обработваме различни категории данни във 
връзка с идентификация за целите на поръчката. 
Възможно е да обработваме и данни за банкова 
карта или банкова сметка според начина на 
плащане.  

Обработваме също така данни за адрес 
(физически и електронен), както и данните 
съгласно нашата политика за бисквитките, която е 
налична – hrps://www.kriminist.com/cookie-policy/

https://www.kriminist.com/cookie-policy/


Категории получатели (трети лица) Лица, които ни предоставят услуги – например 
счетоводители, за да изготвят съответните 
документи във връзка с плащанията;  

Куриерски компании – това са лицензирани 
дружества, които могат да извършват пощенски 
услуги. Предоставяме им Вашите данни, за да 
можем да Ви изпратим документите/пакетите, 
които оформят играта „Криминист“. Моля да 
имате предвид, че въпросните дружества са 
отделен администратор и следва да се обърнете 
към тях, за да разберете как те обработват Вашите 
лични данни.   

Държавни органи – имаме законово задължение 
в някои случаи да предоставяме информация на 
държавни органи. В такива ситуации ние първо 
извършваме проверка дали е спазен съответния 
ред и дали този орган има право да поиска тази 
информация.

Срок за съхранение Ще съхраняваме Вашите данни до постигане на 
целите, за които същите са били обработвани.  

Така например ще съхраняваме част от Вашите 
лични данни в сроковете, предвидени в Закона за 
счетоводството.  

Личните данни за целите на директния маркетинг 
ще използваме докато не възразите срещу тази 
обработка.

Права на субекта на данни Можете да изискате от нас, като администратор, 
достъп до, коригиране или изтриване на лични 
данни или ограничаване на обработването на 
лични данни, свързани с Вас. Имате право да 
направите възражение срещу обработването, 
както и правото на преносимост на данните. 

Ще се погрижим да разгледаме искания за 
упражняване на правата Ви в сроковете съгласно 
Закона за защита на личните данни и Регламент 
2016/679. 

Молим да имате предвид, че исканията Ви за 
упражняване на права и тяхното удовлетворяване 
ще бъдат при условията на Регламент 2016/679.



Ред на упражняване Можете да упражните правата си по електронен 
път (електронна поща) и/или  като ни изпратите 
писмо и/или като входирате Вашето искане 
директно при нас.  

Молим да имате предвид, че когато искането е 
направено дистанционно, може да поискаме 
допълнителни данни за идентификация, за да се 
уверим, че наистина Вие искаш да упражниш 
своите права, а не трето недобросъвестно лице. 

Право на жалба Имате право да подадете жалба по отношение на 
обработката на Вашите лични данни от нас в 
съответния контролен орган – за избягване на 
съмнение контролен орган е Комисията за защита 
на личните данни ( www.cpdp.bg). 

Без да засягаме това Ваше право, ние сме на 
разположение да обсъдим, ако считате, че 
правата Ви във връзка с обработката на личните 
данни са нарушени.

Задължение за предоставяне П р е д о с т а в я н е н а л и ч н и т е В и д а н н и е 
задължителна предпоставка, за да можем да 
сключим договора и да Ви предоставим 
възможност да играете „Криминист“.  

Трансфер на лични данни Личните Ви данни няма да се трансферират в 
с т р а н и и з въ н Е в р о п е й с к и я с ъ ю з и / и л и 
Европейското икономическо пространство.

Автоматизирано вземане на решения Вие няма да бъдеш обект на автоматизирано 
вземане на решения. 

http://www.cpdp.bg

