Защита на лични данни
ЛИЧНИ ДАННИ.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
1. При извършване на регистрацията си в Сайта, Потребителят доброволно предоставя данни и информация, които могат да
бъдат третирани като лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. За да получи правото да извърши
Поръчка, Потребителят следва да предостави информацията, посочена в електронната форма за регистрация.
2. С оглед гарантиране правата на Потребителя в процеса на обработване на личните му данни, bebemoe.com заявява и
гарантира, че предоставените от Потребителя лични данни нямат да бъдат допълнително използвани, разкривани и/или
предавани на трети лица или обработвани по друг несъвместим начин, освен за целите на настоящите поръчка .
3. Със завършване на регистрацията си, Потребителят доброволно дава своето изрично и недвусмислено съгласие
предоставените от него лични данни и/или допълнителна информация да бъдат обработвани от bebemoe.com, служители ,
които работят под неговото ръководство , както и от партньорите на bebemoe.com с цел приемане, обработване, изпращане и
доставка на поръчаните от стоки; за целите на директния маркетинг и реклама; както и с цел комуникация с Потребителя
относно направена Поръчка.
4. С цел да изпълни Поръчката и да достави избраните от Потребителя стока е необходимо Потребителят да предостави наймалко следните лични данни и информация: име и фамилия; точен адрес за Доставка, включващ посочване на град, квартал ,
улица, блок, вход, етаж, номер на апартамент, телефон за връзка, и-мейл адрес които биха били от значение за точното
изпълнение на Доставката .
5. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава изричното си и недвусмислено съгласие, предоставените от
него лични данни да бъдат обработвани от bebemoe.com за целите на директния маркетинг, като например, но не само,
запознаване на Потребителя с нови стоки предлагани от bebemoe.com промоционални оферти и предложения; изпращане на
анкети, въпросници, кратки текстови съобщения (SMS) и други способи за предлагане на стоки и услуги на bebemoe.com.
6. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и
правото да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име
за целите на директния маркетинг, като да възрази срещу такова разкриване или използване. Потребителят следва да изпрати
на посочените по-горе в настоящите Общи условия адрес за контакт или електронен адрес за контакт на Виктория писмено
съобщение, с което изразява своето несъгласие личните му данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг.
7. Потребителят има право на информация и достъп до обработваните от bebemoe.com негови лични данни при условията и
реда предвидени в Закона за защита на личните данни.

