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ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
 
 
 

НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В 

 ЕДИН ПОГЛЕД 
1. КОИ СМЕ НИЕ. Ние сме ДИЗАЙНЕРСКИ ОНЛАЙН МАГАЗИН IAM DESGIN ,и 

обработваме Вашите лични данни.Това означава, че носим  отговорност за начина, 

по който обработваме и защитаваме Вашите данни. 
 

2.ЗА КАКВО ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ. Ние ще използваме 

Вашите данни (събрани онлайн или лично), за управление на Вашата регистрация 

като потребител, за управление на Вашите покупки на продукти или услуги, за да 

отговаряме на Вашите запитвания и, ако Вие поискате това, да Ви изпращаме 

индивидуализирани комуникации. 
 

3.ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ. Ние имаме законово 

основание да обработваме Вашите данни по различни причини. Основната причина е, 

че трябва да обработваме данните Ви, за да изпълним договора, който Вие сте 

приели да сключите с нас, когато сте се регистрирали и когато правите покупки или 

използвате нашите услуги или функционалности. Освен това използваме данните Ви 

за други цели, например, за да отговорим на Ваши запитвания или за да Ви изпратим 

информационни бюлетини, ако сте поискали да ги получавате от нас. 
 

4.С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ.Ние споделяме Вашите данни 

с доставчици на услуги, които ни съдействат или подкрепят, трети страни – 

доставчици, както в, така и извън Европейския съюз, като например компании за 

доставки, платформа  и дружества, обработващи плащанията. 

      5.ВАШИТЕ ПРАВА. Вие имате право на достъп, на коригиране или изтриване на          

Вашите лични данни. В определени случаи имате и други права, като например правото да 

възразите срещу използването на данните Ви или за прехвърлянето на данните Ви, както е 

обяснено подробно по-долу.Препоръчваме Ви да прочетете цялата ни Политика за защита 

на личните данни по-долу, за да разберете в дълбочина начина, по който  ще използваме 

личните Ви данни, и Вашите права върху данните. 
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ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ … 
 

 В настоящата Политика за защита на личните данни ще откриете  цялата относима 

информация, приложима към нашето използване на личните данни на нашите потребители и 

клиенти, независимо от канала или средствата (онлайн или лично) на I.AM Design, които 

използвате, за да взаимодействате с нас. 
 

 Ние сме прозрачни относно нещата, които правим с личните Ви данни, за да Ви помогнем да 

разберете последствията от начина, по който използваме данните Ви и правата, с които 

разполагате във връзка с данните си: 
 

o Ние постоянно Ви предоставяме цялата информация, включена в настоящата Политика за 

защита на личните данни, така че да можете да я проверите, когато считате за необходимо, 

и освен това,  ще откриете и допълнителна информация относно начина, по който 

използваме данните Ви, когато взаимодействате с нас. 
 

Ето някои от термините, които редовно използваме в настоящата Политика за защита на личните данни : 
 

o Когато говорим за нашата Платформа, ние имаме предвид, по принцип, всички канали или 

средства, дигитални или лични, които може да сте използвали за комуникация с нас. 

Основните са: 
 

Нашата Интернет страницаwww.iamdesignn.com 
 

Лично, в нашето ателие на I.AM Design. 

 
 
 

1.  КОЙ Е АДМИНИСТРАТОРЪТ НА ВАШИТЕ ДАННИ? 
 

Администраторите на Вашите данни са: 
 

 ДИЗАЙНЕРСКИ ОНЛАЙН МАГАЗИН АЕМ ДИЗАЙН ЕООД, дружество, осъществяващо в Република 

България продажбата на дрехи IAM Design и други дизайнерски марки: 
 

oПощенски адрес:ул. Ружа 17a, ап.5, Варна, България 

oИмейл адрес: iamdesignn.comtact@gmail.com 

 
 

 

2.  ЗАЩО ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 
 

            В зависимост от целта, поради която обработваме данните Ви към съответния момент, както е           

обяснено по-горе, ние трябва да обработваме определени данни, които по принцип, в зависимост от 

конкретния случай, ще бъдат, както следва: 

              Данни за Вашата  самоличност (например лично и фамилно име, език и държава, от която 

взаимодействате с нас, данни за контакт и др.)  
 

 Икономическа информация и данни за транзакциите(например, Ваши платежни или картови 

данни, информация за Вашите покупки, поръчки, върнати стоки и др.); 
 

 Данни за връзката, геолокацията и/ или търсенето(ако взаимодействате с нас от мобилен 

телефон, например); 
 

       Търговска информация(например, ако сте се абонирали за нашия информационен бюлетин), 
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          Информация относно Вашите вкусове и предпочитания. 
 

Запомнете, че когато Ви молим да попълните личните си данни, за да получите достъп до фунцкионалност 

или услуги на Платформата, ние ще обозначим определени полета като задължителни, тъй като това е 

информация, от която се нуждаем, за да можем да предоставим услугата или да Ви дадем достъп до 

въпросната функционалност. Моля, имайте предвид, че, ако решите да не ни предоставите тези данни, 

може да не сте в състояние да завършите потребителската си регистрация или може да не можете да 

използвате съответните услуги или функционалности. 

В зависимост от това как взаимодействате с нашата Платформа, т.е. в зависимост от услугите, продуктите 

или функционалностите, които искате да ползвате, ние ще обработваме личните Ви данни за следните 

цели: 

 

 

ЦЕЛ +информация 

1.За управление 

на Вашата регистрация 

като ползвател на 

платформата 

 

Ако решите да станете регистриран потребител на нашата платформа, 

ние трябва да обработваме Вашите данни, за да Ви идентифицираме 

като ползвател на платформата и да Ви предоставим достъп до 

нейните различни функционалности, продукти и услуги, които са на 

Ваше разположение като регистриран потребител. Можете да закриете 

своя потребителски профил, като се свържете с нас чрез Обслужване 

на клиенти. 
 
Освен това можете да използвате достъпа или входа чрез социална мрежа, 
като например Facebook, за да се регистрирате като нов ползвател или да 
свържете входа с Ваш актуален профил. В този случай, Вашите данни за 
вход, както и имейлът Ви, ако го разрешите, ще бъдат импортирани от 
профила Ви в социалната мрежа. При използване на тази възможност за 
достъп, социалната мрежа може да ни изпрати определена допълнителна 
информация относно Вашия публичен профил, като например, Вашето име, 
пол, приблизителна възраст или профилна снимка, в съответствие с 
условията на ползване на социалната мрежа, които Ви препоръчваме да 
прочетете внимателно. Освен ако не ни дадете разрешение, ние няма да 
пазим тези допълнителни данни. Наред с това, използването на тази 
функционалност ще означава, че ще споделяте със социалната мрежа 
известна информация относно Вашата дейност. При всички случаи, ние 
препоръчваме да прегледате настройките си за поверителност и политиките 
за защита на личните данни на социалните мрежи, за да разберете как 
съответната социална мрежа използва Вашите данни. 

2. За развитие, 

представяне и 

изпълнение на договора 

за покупко-продажба или 

услуги, който сте сключили 

с нас чрез платформата 

 

Тази цел включва обработка на Вашите данни, предимно за: 

Свързване с вас за актуализации или информативни съобщения, 

свързани с договорените функционалности, продукти или услуги, 

включително анкети за качество и за да можем да установим нивото на 

удовлетвореност на клиента от предоставената услуга; 

За управление на плащането на продуктите, които сте закупили, 

независимо от използваната процедура за плащане. Например: 

Ако закупувате наши продукти през интернет страницата, Вие избирате да 

активирате функционалността запазване на картовите данни за бъдещи 

покупки, като ние трябва да обработим посочените данни за активиране и 

развитие на тази функционалност. Съгласието за активиране на тази 

функционалност дава възможност автоматично попълнени данни за 

плащане да се появят при следващите покупки, така че да не се налага да 

ги въвеждате за всеки нов процес и тези данни ще се считат за валидни и в 

сила за последващите покупки. Можете да промените или отмените 

картите си към всеки един момент чрез избор на платежната информация 
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във Вашия регистриран потребителски профил на интернет страницата. 

Активирате необходимите функции, за да контролирате и предотвратите 

потенциална измама срещу Вас и срещу нас по време на процеса по 

закупуване. Ако ние считаме, че транзакцията може да бъде измамна, това 

обработване може да доведе до блокиране на транзакцията. 

За управление на възможни връщания на стоки след покупка и управление 

на искания за наличност на информация за артикули, запазване на 

продукти чрез платформата 

За целите на фактурирането и за да Ви предоставим квитанции и фактури 

за покупките, които сте направили посредством платформата. 

За да се гарантира, че можете да използвате други налични 

функционалност или услуги, като например закупуването, управлението и 

използването на Подаръчна карта  или Подаръчен ваучер. 

3.За да отговорим на 

искания и заявления, които 

правите чрез каналите за 

Обслужване на клиенти 

Ние обработваме единствено личните данни, които са строго необходими, 
за да управляваме или разрешаваме искания или заявления. 

4.За маркетингови цели Тази цел включва обработване на Вашите данни, основно за: 

 Ако и когато се абонирате за нашия информационен бюлетин, ние 
ще обработваме личните Ви данни, за да управляваме абонамента Ви, 
включително за да изпращаме индивидуализирана информация относно 
нашите продукти или услуги чрез различни средства (като например имейл 
или SMS). Освен това можем да Ви предоставим тази информация чрез 
„push” нотификации, в случай че вече сте ги активирали в мобилното си 
устройство. 

Съответно, моля, имайте предвид, че това обработване на данни включва 
анализ на Вашия потребителски или клиентски профил, за да се 
установят Вашите предпочитания и следователно, кои продукти и услуги 
най-много отговарят на Вашия стил, когато Ви изпращаме информация. 
Например, въз основа на Вашите покупки и история на търсенията (т.е. в 
зависимост от артикулите, върху които сте кликнали), ние ще правим 
предложения за продукти, които считаме, че може да представляват 
интерес за Вас и, ако сте регистриран потребител, ще Ви предоставим 
функционалността „възстанови кошницата“. 

Запомнете, че можете да се отпишете от информационния бюлетин по 
всяко време без допълнителни разходи чрез раздел Информационен 
бюлетин в Платформата, в допълнение към метода, посочен в 
инструкциите, които Ви изпращаме с всяко съобщение. Ако не искате да 
получавате push нотификации, можете да деактивирате тази възможност 
на мобилното си устройство. 

 
За да проведем промоционални дейности (например, за организирането 

на конкурси или за да Ви изпратим списък на съхранените артикули на 

имейл, който сте посочили). При участие в промоционални дейности, 

Вие ни разрешавате да обработваме личните данни, които сте 

споделили с нас, в зависимост от конкретните промоционални дейности, 

и ги оповестяваме чрез различни медии, като например социалните 

мрежи или самата платформа. При всяка промоционална дейност, в 

която участвате, ще имате на разположение общи условия, в които Ви 

предоставяме по-подробна информация относно обработката на Вашите 

лични данни. 

Да разпространим в Платформата или чрез нашите канали в социалните 
мрежи снимки или изображения, които сте споделили публично, при 
условие, че сте ни дали изрично съгласие за тази цел. 
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5.Анализ на 

ползваемостта и 

качеството за 

подобряване на услугите 

ни 

Ако влезете на нашата платформа,  ние Ви уведомяваме, че ще 

обработваме данните от търсенето Ви за аналитични и статистически 

цели, т.е. за да разберем начина, по който потребителите 

взаимодействат в нашата платформа и така да можем да въведем 

подобрения в платформата. 

Наред с това, периодично провеждаме анкети и акции за качество, за да 

установим степента на удовлетвореност на нашите клиенти и ползватели и 

за да определим сферите, в които може да се подобрим. 

 

3. КАК СПОРЕД ЗАКОНА ИМАМЕ ПРАВО ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ? 

 

Законовите основания, на които имаме право да обработваме личните Ви данни, зависят и от целта, за която ги 

обработваме, както е обяснено в следващата таблица: 

Цел Законно основание 

1. За управление на регистрацията Ви в 
 Платформата 

Ние обработваме данните Ви, тъй като това е 
необходимо за регулиране на ползването на 
платформата. С други думи, за да можете да се 
регистрирате като потребител на платформата, ние трябва 
да обработваме Ваши лични данни, тъй като в противен 
случай няма да можем да управляваме регистрацията Ви. 
Ако изберете да използвате достъп или вход чрез 
социална мрежа, ние имаме законно право да 
обработваме Вашите данни, посочени в съгласието, което 
ни давате при разрешаване на прехвърлянето на данните 
Ви от социалната мрежа. Ние обработваме данните Ви, 
тъй като тяхната обработка е необходима, за да може да 
сключим договор за покупка или услуги с Вас. 

2.Развитие, представяне и изпълнение на 
договора за покупка или услуги 

Определена обработка на данни, свързана с процеса по 
закупуване, се обработва, защото Вие я искате или 
разрешавате, какъвто е случаят със запазването на 
данните за плащането (картата) за бъдещи покупки или 
обработването на данни, необходими за сканиране на 
квитанции чрез раздел Портфейл на Приложението или за 
да Ви предоставим функционалностите Предстоящи/ 
Отново налични. В тези случаи обработката на данните се 
потвърждава с Вашето съгласие. 
 
Ние считаме, че имаме законен интерес да извършваме 
необходимите проверки за установяване и 
предотвратяване на потенциални измами, когато 
извършвате покупки. Разбираме, че обработката на тези 
данни е позитивна за всички участващи страни, когато се 
заплаща покупка и в частност за Вас, тъй като това ни 
позволява да установим мерки за Вашата защита от опити 
за измама от трети страни. 

3. Обслужване на клиенти Ние считаме, че имаме законен интерес да отговаряме на 
запитванията и консултациите, които сте поискали чрез 
съществуващите канали за контакт. Разбираме, че 
обработката на тези данни е полезна и за Вас, доколкото 
тя ни дава възможност да Ви съдействаме по подходящ 
начин и да Ви дадем необходимите консултации. 
Когато се свържете с нас, в частност за управление на 
инциденти, свързани Ваша заявка или продукт/ услуга, 
придобити чрез платформата, обработката на Вашите 
данни е необходима за изпълнение на договора за 
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покупко-продажба. 
Когато консултацията е свързана с упражняването на 
Вашите права, за които Ви уведомяваме по-долу, или за 
рекламации за наши продукти или услуги, ние имаме 
законово право да обработваме данните Ви с цел 
изпълнение на нашите законови задължения. 

4. Маркетинг Ние имаме законово право да обработваме данните Ви за 
маркетингови цели на основата на Вашето съгласие, което 
сте ни дали, например когато приемате да получавате 
индивидуализирана информация чрез множество канали, 
когато разрешите изпращането на Push нотификации в 
мобилното си устройство или когато приемате общите 
условия за участие в промоционална акция или за 
публикуване на Ваши снимки на платформата или в 
нашите канали в социалните мрежи. 
За да Ви покажем индивидуализирана информация, ние 
считаме, че имаме законен интерес да извършваме 
профилиране на информацията, която притежаваме за Вас 
(като например история на търсенето, предпочитанията 
или покупките) и личните данни, които сте ни 
предоставили, като например възрастова група или език, 
тъй като разбираме, че обработката на тези данни е 
полезно и за Вас, защото позволява да подобрим Вашето 
ползване като потребител и да Ви дадем достъп до 
информация, в съответствие с Вашите предпочитания.  

5. Анализ на ползваемостта и качеството Ние считаме, че имаме законен интерес от анализирането 
на ползваемостта на платформата и нивото на 
удовлетвореност на ползвателите, тъй като разбираме, че 
обработката на тези данни е полезна и за Вас, защото 
целта е да подобрим Вашето ползване като потребител и 
да предоставим услуга с по-високо качество. 

 

 

4.  КОЛКО ДЪЛГО ЩЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ? 
 

Периодът, за който ще пазим Вашите данни ще зависи от целите, за които ги обработваме, както е обяснено по-долу: 
 

Цел Период, за който данните се съхраняват 

1. За да управляваме Вашата потребителска 
регистрация на платформата 

Ние ще обработваме Вашите данни за периода, през 
който сте наш регистриран ползвател (което означава, 
докато не решите да се отпишете. 

2. Развитие, представяне и изпълнение на 
договора за покупко-продажба или услуга 

Ние ще обработваме данните Ви за периода, необходим 
за управление на покупките на продукти или услуги, 
които осъществявате, включително потенциални 
връщания, рекламации или претенции, свързани с 
покупката на въпросните продукти или услуги. 
 
Понякога ние ще обработваме данните единствено, 
докато Вие решите, както например при платежните 
(картови) данни, които сте поискали да запазим за 
бъдещите Ви покупки 

3. Обслужване на клиенти Ние ще обработваме Вашите данни за срока, необходим 
за изпълнение на Вашето искане или заявление. 

4. Маркетинг Ние ще обработваме данните Ви, докато не се отпишете 
или не отмените абонамента си за информационния 
бюлетин. 
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Ако участвате в промоционални акции, ние ще пазим 
данните Ви за период от 6 (шест) месеца от края на 
акцията. 

5. Анализ на ползваемостта и качеството Ние ще обработваме данните Ви понякога през срока, в 
който извършваме конкретна акция или анкета за 
качество или докато анонимизираме данните за 
търсенето Ви. 

 

 

Независимо от факта, че ще обработваме вашите данни за срока, който е изрично необходим за постигане 

на въпросната цел, след това ще съхраняваме и защитаваме данните ви за срока, в който може да възникне 

отговорност за тяхната обработка в съответствие с действащото към момента законодателство. След като 

всички възможни претенции се погасят по давност, ние ще изтрием личните данни. 
 
 
 

5.  СПОДЕЛЯМЕ ЛИ ДАННИТЕ ВИ С ТРЕТИ ЛИЦА? 
 

За да постигнем целите, посочени в настоящата Политика за защита на данните, ние трябва да дадем 

достъп до вашите лични данни на дружествo от IAM Design LTD и на трети лица, които ни 

предоставят съдействие за услугите, които предлагаме на вас, т.е.: 
 

Финансови институции 
 

дружества за установяване и предотвратяване на измами, 
 

доставчици на технологични услуги, 
 

логистични, транспортни, доставящи дружества и доставчици на услуги, 
 

доставчици на услуги, свързани с обслужване на клиенти, 
 

рекламни и маркетингови специалисти и доставчици на услуги. 
 

С цел осигуряване на ефективност на услугите, някои от тези доставчици се намират на територии 

извън Европейското икономическо пространство, които не предоставят ниво на защита на данните, 

съпоставимо с това на Европейския съюз, с други думи: Съединените американски щати. В такива 

случаи ние ви уведомяваме, че ще пренасяме данните ви с подходящи защитни мерки и винаги ще 

осигуряваме тяхната сигурност: 
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 С други доставчици сме договорили Стандартните договорни клаузи, одобрени от ЕС. 

 
 

6.  КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА, КОГАТО НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ДАННИ 
 

Ние се задължаваме да пазим вашите лични данни в тайна и да гарантираме, че ще можете да 

упражнявате своите права. 

 

В частност, независимо от целта или законовото основание, на което обработваме данните ви, вие имате 

следните права: 
 

 Да поискате достъп до личните данни за вас, които държим. Напомняме ви, че ако сте 

регистриран потребител на Платформата, можете да прегледате тази информация в съответния 

раздел на своя онлайн профил. 

 

 Да поискате да коригираме личните данни, които държим. Моля, имате предвид, че ако сте 

регистриран потребител на Платформата, можете да влезете в съответния раздел на своя 

онлайн профил и да промените или актуализирате личните си данни. При всички случаи, моля, 

имайте предвид, че при активното предоставяне на лични данни чрез която и да било 

процедура, вие гарантирате, че те са точни и верни и се задължавате да ни уведомите при 

всяка промяна на данните. Вие носите отговорност за всяка загуба или вреда, причинена на 

Платформата или на лицето, отговорно за платформата, или на трети лица при деклариране на 

невярна, неточна или непълна информация в регистрационните форми. Моля, помнете, че по 

правило трябва да ни предоставите само своите собствени данни, а не тези на трети страни, 

освен доколкото това се допуска съгласно настоящата Политика за поверителност. 

 

 Да поискате да изтрием вашите лични данни, доколкото те вече не са ни необходими за целите, 

за които трябва да продължим да ги обработваме, както беше обяснено по-горе, или когато вече 

нямаме законно право да ги обработваме. 

 

 

 Да поискате да преустановим или ограничим обработката на вашите лични данни, което 

включва, че в определени случаи, можете да поискате от нас временно да спрем обработката 

на данните или да ги задържим за по-дълъг срок от необходимото. 
 

  
 

Ако сте ни предоставили своето съгласие за обработване на данните ви за дадена цел, имате право да 

оттеглите това съгласие към всеки един момент. Някои от обстоятелствата, в които можете да оттеглите 

съгласието си са описани в раздел 2, където обясняваме целите, за които обработваме данните ви. 
 

Когато имаме законно право да обработваме данните ви поради наличието на съгласие от ваша страна или 

за целите на договор, както е обяснено в раздел 3, вие ще имате право и да поискате преносимост на 

своите лични данни. Това означава, че ще имате право да получите личните данни, които сте ни 

предоставили, в структурирана, общо използвана и машинно четима форма, за да можете да ги 

предоставите на друго лице директно без каквито и да било пречки от наша страна. 

 

Наред с това, когато обработката на вашите данни се основава на нашия законен интерес, вие имате 

право и да възразите срещу обработката на данните си. 

 

На последно място ви уведомяваме, че имате  право да подадете оплакване до отговорния орган за 

защита на личните данни, в частност до: 

Комисия за защита на личните данни, България – www.cpdp.bg 
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7.  КАКВО СЕ СЛУЧВА, КОГАТО НИ ПРЕДОСТАВИТЕ ДАННИ НА ТРЕТИ 
ЛИЦА? 
 
Ние предлагаме функционалности или услуги, които изискват от нас да обработваме личните данни на 

трето лице, които вие следва да ни предоставите в случай на активиране и изпращане на Подаръчен ваучер 

или за управлението на заявление за Подаръчен ваучер. Ако ни предоставите личните данни на трети 

страни, вие потвърждавате, че сте ги уведомили за целите и начина, по който трябва да обработваме 

техните данни. 

 

8.  ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
 

Възможно е да изменим информацията, съдържаща се в настоящата Политика за защита на личните данни, 

когато считаме това за подходящо. Ако го направим, ще ви уведомим посредством различни процедури 

през Платформата (например чрез банер, изскачаща или push нотификация) или може дори да ви изпратим 

уведомление на вашия имейл адрес, когато въпросната промяна е свързана с вашата неприкосновеност на 

личния живот, за да можете да прегледате промените, да ги оцените и, в зависимост от случая, да се 

противопоставите или да се отпишете от дадена услуга или функционалност. При всички случаи ви 

препоръчваме да преглеждате периодично настоящата Политика за защита на личните данни, в случай че 

са направени несъществени изменения или ние направим интерактивно подобрение, възползвайки се от 

възможността винаги да я откриете на нашата интернет страница. 

 

 

9.  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ 
 

Ние използваме бисквитки и подобни обекти, за да улесним вашето търсене в платформата, да разберем 

как взаимодействате с нас и, в определени случаи, да можем да ви показваме реклами съгласно вашите 

навици на търсене. Моля, прочетете нашата Политика за бисквитките, за да разберете подробно 

бисквитките и подобните обекти, които използваме, тяхната цел и друга информация, представляваща 

интерес за вас. 

 


