
 

Уведомление относно обработване на лични данни 
 
1. Кои сме ние 
 
СТЕ Трейлърс СРЛ понастоящем представлява на румънския пазар за 
специализирани търговски превозни средства 7 големи известни европейски 
производители. За всички продукти продавани на пазара, нашето дружество 
предлага следпродажбено обслужване, съответно ремонти по време на гаранционния 
и извънгаранционен срок, както и продажба на оригинални резервни части. 
Дружеството е регистрирано в Румъния. 
 
2. Лични данни, които обработваме 
 
СТЕ Трейлърс СРЛ е оператор на лични данни. Събираме от вас следните видове 
лични данни: 
 

• Име и фамилия 
• Фирма 
• Община/Област 
• E-mail 
• Телефонен номер 

 
3. Защо имаме нужда от тях 
 
Имаме нужда от вашите лични данни, за да ви предложим следните услуги: 
 
Отговори на въпросите във формата за контакт 
 

• Име и фамилия – имаме нужда от тези данни, за да може да отговорим на 
вашето съобщение във формата за контакт 

• Фирма (по желание) – бихме искали да знаем името на фирмата, в която 
работите, за да може да идентифицираме съвместните бизнес възможности 

• E-mail – електронният адрес го използваме за да може да отговорим на вашето 
съобщение във формата за контакт 

• Телефонен номер – ще се свържем с вас, ако не успеем да се свържем по 
електронната поща 

 
С ваше позволение бихме искали да обработваме и следните лични данни 
 
Бюлетин СТЕ Трейлърс СРЛ 

• E-mail – имаме нужда от тази информация, за да може да изпратим бюлетина. 
 
Онлайн поведение 

• История на сърфирането – споделяме тази информация с нашите партньори, 
описани в политиката за бисквитките, за да може да ви предоставяме 
персонализирани оферти. Повече информация ще намерите на нашата 
страница с бисквитки. 



 

 
4. Какво правим с тях 
 
Вашите лични данни се обработват в рамките на фирма СТЕ Трейлърс СРЛ, със 
седалище в Румъния. 
 
Вашите лични данни за бюлетина ще бъдат качени в Mailchimp, която ще действа 
като пълномощник за СТЕ Трейлърс СРЛ. Mailchimp управлява доставката на нашия 
бюлетин. Тяхната политика за поверителност може да намерите на 
https://mailchimp.com/legal/. 
 
Вашите лични данни относно историята на сърфиране се изпращат към нашите 
партньори описани в политиката за бисквитките. Моля, разгледайте описанието на 
тези партньори на тази страница. 
 
5. Колко време съхраняваме личните данни 
 
По отношение на бюлетина, ще съхраняваме вашите лични данни само през периода 
на съществуване на бюлетина или докато не ни уведомите, че вече не желаете да 
получавате бюлетина. След този период вашите лични данни ще бъдат необратимо 
заличени. 
 
Относно въпросите зададени във формата за контакт, същите ще бъдат архивирани 
като бизнес комуникация и ще бъдат заличени след една година, освен ако не се 
материализират в бизнес отношение. 
 
6. Какви са вашите права? 
 
Ако имате основание да смятате, че някои от личните данни, които съхраняваме за 
вас са неправилни или непълни, имате право да поискате да видите тази информация, 
да я коригирате или да поискате да бъде заличена, да поискате ограничение относно 
обработката или да се противопоставите на обработката и също така имате право на 
преносимост на данните. За осъществяване на тези права, моля да се свържете се с 
нас на gdpr@ctetrailers.ro. 
 
Ако желаете да подадете жалба свързана с начина по който сме обработили вашите 
лични данни, моля, свържете се със служителя по защита на данните на следния e-
mail gdpr@ctetrailers.ro. Служителят по защита на данните ще се свърже с вас, за да 
разреши повдигнатия проблем. 
 
Също така може да се свържете с Националния надзорен орган за обработка на лични 
данни на www.dataprotection.ro и може да подадете жалба до тях. 
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