Уведомление за обработване и съхранение на лични данни

„Велбург“ ООД , в качеството му на ТУРОПЕРАТОР с Удостоверение за регистрация за туроператорска /
турагентска дейност № РКК 01-05982 / 2007 г, с регистрация в Комисията за защита на личните данни с вх.
№ 437740, с адрес на управление гр.София, бул. „Христо Ботев“ 34, ИД по ЗДДС: BG175355703, ЕИК:
17535570, тел.02 953 11 83, уведомява че личните данни, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил за целите на
настоящия договор ще бъдат обработени и съхранени, съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
2016/679, като същите данни ще бъдат предоставени при необходимост и на трети лица - контрагенти на
ТУРОПЕРАТОРА, с целкоректното изпълнение и реализиране на резервираните туристически услуги,
както и евентуално на разследващи и други органи, на основание законов текст, който задължава
ТУРОПЕРАТОРА да разкрие информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ се събират и обработват, съгласно изискванията на Закона за туризма,
Закона за счетоводството, Закон за задълженията и договорите и другите нормативни актове, които
пряко и/или непряко уреждат документалното оформление на сключената сделка за предоставянена
туристически услуги от страна на ТУРОПЕРАТОРА.
След изтичане на законово определения срок за съхранение на предоставените лични данни, посочен в
съответните законови текстове, уреждащи документалното оформление на резервацията, в това число
Закона за туризма, Закона за защита на потребителите и Закона за местните данъци и такси, личните
данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ще бъдат заличени, като заличаването им ще бъде удостоверено с протокол за
заличаване, с изключение на случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично е заявил и декларирал своето
съгласие, данните му да бъдат съхранявани и обработвани за по-дълъг период от време.
С цел осъществяване на резервацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще предостави личните му
данни на трети лица - контрагенти, с които има подписан договор за предоставяне на съответните
туристически услуги, съобразен с изискванията на Регламент (ЕС)2016/679 и съответните местни
законови уредби.
Права на потребителя: Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя и
гарантира на ПОТРЕБИТЕЛЯ следните права, касаещи неговите лични данни: право на достъп до тях;
право на актуализиране и/или коригиране; право на заличаване; право на ограничаване на
обработването; право на преносимост на данните; право на възражение срещу обработване по
определен начин и за определени цели, вкл.автоматизирано обработване (профилиране).
Уведомяваме Ви, че без обработването на личните Ви данни, бихме могли да бъдем поставен пред
обективната невъзможност да изпълним Договора, по който сте клиент.
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