Декларация за защита на данните
1. Общи положения
Henkel AG & Co. KGaA, оттук нататък наричано Хенкел, уважава правото на неприкосновеност на
всяко лице, което посещава нашия уебсайт. Сега бихме искали да Ви информираме за видовете
данни, които събира Хенкел, и как се използват те. Също така ще научите как да упражнявате
правата си като субект на данни.
Всички промени в тази Декларация за защита на данните ще бъдат публикувани на тази
страница. Това Ви позволява да се информирате по всяко време какви данни събираме и как ги
използваме.
Тази Декларация за защита на данните не важи за уебсайтове, достъпни чрез хиперлинкове от
сайтовете на Хенкел.

2. Събиране, употреба и обработка на лични данни
Име на отговорното предприятие: Henkel AG & Co. KGaA
Адрес на отговорното предприятия: Henkelstrasse 67, 40589 Duesseldorf, Germany
Хенкел използва личните данни основно за да предоставя този уебсайт на потребителите си.
Всяка допълнителна обработка на данни се извършва единствено въз основа на други
законови задължения или разрешение, или ако съответният потребител е дал съгласието си на
Хенкел. Хенкел съхранява и обработва данни конкретно за следните цели:
Когато потребителите посещават уебсайта, Хенкел автоматично събира и съхранява
определени данни. Това включва: IP адресът или ID номерът на съответното крайно устройство,
което ни е нужно за предаването на исканото съдържание (напр. особено съдържание, текст,
изображения и продуктова информация, както и файлове за сваляне), дейността на
потребителите на уебсайта, вида на крайното устройство, браузъра, както и датата и часа на
ползване.
Хенкел съхранява тази информация най-много за 7 дни с цел разпознаване и преследване на
злоупотреби.
Хенкел също така използва тази информация за подобряване на презентацията,
характеристиките и функционалностите на услугата, както и за общи административни цели.
Освен това, Хенкел изтрива или прави анонимни данните за употребата, включително IP
адресите без забавяне, веднага щом вече не са необходими за горепосочените цели.
Обработката и употребата на данните се базира на законови разпоредби, които оправдават
тези операции въз основата на това, че (1) обработката е нужна за предоставянето на уебсайта;
или (2) Хенкел има наложителен и легитимен интерес в осигуряването и подобряването на
функционалността и свободната от грешки дейност на уебсайта и неговата адекватност за
нуждите на потребителите.

3. Вашите права като субект на данни / Служител по защита на данните
По всяко време можете да упражните правото си за достъп до вашите данни. Освен това, стига
да са изпълнени съответните изисквания, можете да упражните следните права:

•

Право на корекция

•

Право на заличаване

•

Право на ограничаване на обработката

•

Право на подаване на жалба до компетентния надзорен орган по защита на данните

•

Право на мобилност на данните (от 25 май 2018 г.)

Право на отказ
За дейности по обработка на вашите лични данни, извършвани на база легитимен интерес от
страна на Хенкел, имате право да възразите срещу такава обработка на вашите лични данни
по всяко време по причини, произтичащи от вашата конкретна ситуация. Хенкел ще прекрати
обработката, осен ако може да докаже наличието на важни причини, които заслужават
защита, които са по-важни от вашите интереси, права и свободи, или ако обработката е
необходима за упражняване на или защита от законови искове.
В тези случаи, или ако имате други въпроси или желания във връзка с вашите лични данни,
моля изпратете e-mail или писмо на нашия служител за защита на данните, Mr. Frank Liebich,
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Germany (E-Mail:
Datenschutz@henkel.com).

