Декларация за защита на данните
Като част от нашите информационни задължения (чл. 13 и сл. от Общ регламент относно защитата на
данните (GDPR)) Ви информираме като потребители кои данни се обработват, когато посещавате нашия
уеб сайт, и на какво правно основание се прави това. Също така получавате информация за това как
защитаваме данните Ви технически и организационно и какви права имате спрямо нас и спрямо
съответния надзорен орган.

1. Информация за отговорното лице
Групата от компании на Simba Dickie,
подробно състояща се от дружествата, изброени в приложението.
2. Служители за защита на данните на групата Simba Dickie
Г-н Volkhard Wacker (концерн)
Г-жа Petra Müller (местоположение Бургхаслах)
Г-н Norbert Pillmann (местоположение Зонеберг)
Можете да се свържете с нашите служители за защита на данните на следния имейл:
datenschutz@simba-dickie.com

3. Обработка на Вашите лични данни
Информационно използване на нашия уеб сайт
При посещение на нашия уеб сайт се обработват така наречените регистрационни файлове, в резултат на
което те автоматично се записват от нашата система.
Следните регистрационни файлове се обработват автоматично:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

IP адрес на запитващия компютър
тип на използвания интернет браузър
операционна система и нейната версия
потребителски интерфейс на операционната система
извиквани страници
дата и час на посещението
разлика в часовата зона спрямо средното време по Гринуич (GMT)
статус за достъп/HTTP статус код
прехвърлен обем данни
референт

Вашите данни не се съхраняват заедно с друга лична информация.
За предоставянето на нашия уеб сайт е необходима обработката на горепосочените данни.
Правното основание за обработката на данните за целите на анонимизирането е чл. 6 (1) буква е) от
GDPR.

4. Формуляр за контакт
Чрез формуляра за контакт можете да се свържете с нас по електронен път, например, за да ни дадете
отзив или да ни зададете въпроси. Ако използвате тази възможност, изпратете ни следните данни:
·
·
·
·

имейл адрес (за връзка с Вас)
име и фамилия (с цел предотвратяване на злоупотреби)
съобщение и тема
телефонен номер (по избор)

Освен информацията, която ни предоставяте доброволно, запазваме датата и часа на изпращане на
Вашите данни до нас, както и IP адреса Ви. Обработката на тези данни е в съответствие с нашия законно
изразен интерес (чл. 6 (1) от GDPR), за да се гарантира сигурността на системите ни и да се
противодейства на злоупотребите. Данните, които допълнително събираме по време на Вашия контакт,
се изтриват, веднага щом не са необходими повече, най-късно след изясняване на повода за контакта
Ви.
С изпращането на формуляра за контакт се съгласявате с обработката на Вашите данни от нас. Данните
се съхраняват, докато вече не са необходими за постигане на целта на разговора с Вас и поводът за
Вашия контакт е напълно изяснен.
Ако използвате уеб сайта, за да сключите договор с нас, Вашите данни се съхраняват, докато са
необходими за изпълнение на договора. Освен това съхраняваме Вашите данни само за изпълнение на
договорни или правни задължения (напр. данъчни задължения) (чл. 6 (1) от GDPR).
5. Контакт по имейл
Разбира се, имате възможност да се свържете с нас и по имейл. Предоставените от Вас лични данни в
имейла се съхраняват при нас. Няма да се извършва предаване на данните на трети страни. Данните се
обработват само за целите на Вашия контакт и се изтриват, веднага щом целта за комуникацията е
изпълнена.
Ако искате да сключите договор с нас по имейл (напр. поръчка), допълнителното правно основание за
обработката на Вашите лични данни е чл. 6 (1) от GDPR. Данните се съхраняват, докато са необходими за
изпълнението на договора. Освен това съхраняваме Вашите данни само за изпълнение на договорни
или правни задължения (напр. данъчни задължения).
Можете да отмените съгласието си за обработката на личните Ви данни по всяко време, като ни
уведомите по имейл до „datenschutz@simba-dickie.com“. В този случай всички лични данни от разговора
се изтриват, след което няма да е възможно продължаване на разговора.
6. Бюлетин
На нашия уеб сайт предлагаме възможността да се регистрирате безплатно за един от нашите бюлетини.
В допълнение към имейл адреса Ви се нуждаем от декларация за Вашето съгласие. С изпращането на
регистрацията за бюлетин се съгласявате с обработката на Вашите данни от нас.
Допълнителната информация, напр. посочване на Вашето име, е доброволна и служи за контакт с Вас.
Заявеният бюлетин се изпраща само когато потвърдите регистрацията си по имейл, изпратен за тази цел
чрез предоставените линкове. По този начин искаме да сме сигурни, че само Вие можете да се
абонирате за бюлетина.

Освен това, като част от регистрацията Ви за бюлетина съхраняваме датата и часа на предаването на
данните, както и Вашия IP адрес. Обработката на тези данни отговаря на нашия законно изразен интерес
съгласно чл. 6 (1) от GDPR, за да се гарантира сигурността на системите ни и да се противодейства на
злоупотребите.
Вашите данни няма да се предават на трети страни и се обработват изключително във връзка с
изпращането на бюлетини.
Вашите данни и имейл адрес се съхраняват само по време на активния абонамент за бюлетин, ако сте
дали съгласието си. Данните, които допълнително събираме автоматично по време на регистрацията Ви
(IP адрес, дата и час), се изтриват най-късно при прекратяване на Вашия абонамент за бюлетин.
Възможност за възражение/отписване от бюлетин
Можете да прекратите или да се отпишете от нашия бюлетин по всяко време. Линк за целта можете да
намерите във всеки бюлетин. С настоящото отменяте Вашето съгласие или възразявате на по-нататъшно
използване на данните Ви за целите на изпращане на бюлетина.

7. Бисквитки
Моля, обърнете внимание на следното указание: Можете сами да се уверите, че на Вашия
компютър не се съхраняват никакви бисквитки или че е позволено запазването само на
определени бисквитки. Можете да изберете това в настройките на Вашия интернет браузър.
Там можете да видите и изтриете съхранените бисквитки.
Не всички функции на нашия уеб сайт могат да бъдат достъпни за Вас, ако блокирате всички
бисквитки.
Използваме бисквитки на нашия уеб сайт. Бисквитките са текстови файлове, които се изпращат
от нашия уеб сървър до Вашия браузър като част от посещението Ви на нашия уеб сайт и се
съхраняват от него на Вашия компютър за по-късно извличане. Бисквитките позволяват
идентифицирането на Вашия интернет браузър, когато извикате уеб сайта отново.
а. Собствени бисквитки
Използваме собствени бисквитки, за да гарантираме функционалността на нашия уеб сайт.
Някои елементи на интернет страницата ни задължително изискват да бъде разпознат Вашият
интернет браузър след смяна на страница.
За обработката на лични данни в бисквитките, които използваме на нашия уеб сайт, за да
гарантираме функционалността на уеб сайта и офертите ни, правното основание е чл. 6 (1) от
GDPR.
Възможност за възражение и отстраняване
Както е посочено в уводната част на този раздел, можете да активирате или ограничите
предаването на бисквитки чрез промяна на настройките във Вашия интернет браузър.
Бисквитките, които вече са запазени от Вашия интернет браузър, могат да бъдат изтрити по
всяко време. Ако бисквитките за нашия уеб сайт се ограничат или деактивират, възможно е не
всички функционалности да могат да се използват.
б. Чужди бисквитки (бисквитки на трети страни):

На нашия уеб сайт използваме бисквитки от така наречените „доставчици от трети страни“.
Това означава, че като част от посещението Ви на нашия уеб сайт данните се прехвърлят от
Вашия уеб браузър на уеб сървъра на третата страна и се съхраняват там.
аа. Google Analytics
На нашия уеб сайт е имплементирана услугата за анализиране Google Analytics на Google LLC,
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (по-нататък: „Google Analytics“).

Google Анализ използва бисквитки, които съхраняват следната информация:
·
·
·
·
·
·

тип на използвания интернет браузър
версия на интернет браузъра
използваната от Вас операционна система
референт (последно посетен уеб сайт)
Вашият съкратен IP адрес
време на заявката на сървъра

Използваме функцията на Google Analytics, за да анонимизираме Вашия IP адрес преди
съхранение или обработка. Вашият IP адрес обикновено се съкращава в рамките на
Европейския съюз/ЕИП и едва след това се прехвърля на сървърите на Google в САЩ.
Обработката на Вашата информация се извършва с псевдоним и няма да обединяваме други
лични за Вас данни.
Ще използваме събраните данни за статистически цели, за да оптимизираме уеб сайта и
офертите си.
Освен това можете да предотвратите събирането на данните, генерирани от бисквитката и
свързани с използването на уеб сайта (вкл. Вашия IP адрес), както и обработката на тези данни
от Google, като използвате следния линк (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), за да
изтеглите и инсталирате наличния плъгин за браузъра.
Можете или да спрете съхранението на бисквитките на Google директно в настройките на
Вашия браузър, или да предотвратите обработката на данните, като кликнете върху следния
линк и изберете „Отказване“: моля, кликнете върху този линк. При това се задава „Бисквитка
за отказване“ , която предотвратява събирането на потребителските Ви данни на този уеб
сайт.
Декларацията за защита на данните на Google може да бъде намерена на следния линк:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

бб. Matomo (преди Piwik)

На нашия уеб сайт използваме услугата за анализ с отворен код Matomo (matomo.org). С
помощта на анализа можем да определим колко посетители са осъществили достъп до уеб
сайта ни.
Софтуерът Matomo анонимизира IP адресите, преди да бъдат съхранени. Обработката на
Вашата информация (за целите на анонимизирането) ще се извършва с псевдоним и няма да
обединяваме други лични за Вас данни.
Ще използваме събраните данни за статистически цели, за да оптимизираме уеб сайта и
офертите си.
Можете да предотвратите съхранението на бисквитки Matomo директно в настройките на
Вашия браузър..
8. Друго съдържание на трети страни, интегрирано на нашия уеб сайт
YouTube
За целите на приветливото оформление на нашия уеб сайт интегрираме видео клипове от Youtube на
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (на-нататък: „YouTube“). При това
използваме разширения режим за защита на данните[AH6], така че информацията за Вас да се споделя
само с YouTube, когато активирате видео клипа, като кликнете върху бутона за възпроизвеждане на
видео клипове.
Когато активирате видео клипа, YouTube използва бисквитки, за да събира информация за анализ и за да
подобри работата на потребителите. Данните се обработват съгласно YouTube псевдонимизирани. Ако
обаче сте влезли в профила си в Google или в YouTube, данните може да са свързани директно с Вашия
профил в YouTube.
Повече информация относно защитата на данните и периода на съхранение на данните Ви в YouTube ще
намерите в Директивите за поверителност на Google на: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.
Правното основание за интеграцията на услугата на YouTube на нашия уеб сайт и свързаната с това
обработка на Вашите данни е чл. 6 (1) буква е) от GDPR.
Социални мрежи - Facebook
Нашите уеб сайтове предоставят така наречените „социални плъгини“ на социалната мрежа Facebook
(Facebook Inc, 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025. Company Phone, 650-618-7714).
Тези плъгини можете да познаете по логото на Facebook или бутона „Харесва ми“ на Facebook (икона с
палец нагоре).
Общ преглед на плъгините на Facebook можете да намерите на адрес:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Ако по време на посещението на нашия уеб сайт извикате такъв плъгин, изгражда се връзка към
сървърите на Facebook, данните се предават на Facebook и се съхраняват там. Това важи независимо
дали сте член на Facebook, или не.
Обръщаме внимание, че нямаме влияние върху вида и обхвата, както и върху използването на
предадените към Facebook данни. Също така нямаме информация за изтриването на събраните данни.

Ако сте вписани като потребители във Facebook, докато посещавате нашия уеб сайт, данните ще бъдат
добавени към Вашия профил във Facebook. Ако искате да избегнете такова предаване на данни,
отпишете се от Facebook, преди да посетите нашите уеб сайтове.
Допълнителна информация за събирането, използването и съхранението на Вашите лични данни чрез
Facebook можете да намерите на:
http://www.facebook.com/about/privacy/.
Правното основание за използването на плъгините е чл. 6 (1) буква е) от GDPR.
9. Данни за кандидати
На нашия уеб сайт ще Ви информираме за свободни работни места в екипа ни и можете да изпращате
кандидатурата си по имейл до нас. Ще обработваме данните Ви за целите на процеса на
кандидатстване, което означава, че Вашата кандидатура ще бъде разгледана от служителите,
отговарящи за предварителен подбор. Данните Ви няма да бъдат предавани на трети страни и няма да
ги използваме за други цели.
В случай на отказ Вашите данни ще бъдат изтрити незабавно. При законен интерес от Вашата
кандидатура ние ще съхраняваме данните за максимален срок от шест месеца, освен ако не сте
съгласни, че може да запазим данните за кандидата за по-дълъг период, за да се свържем с Вас след
изтичане на този период.
Правното основание за обработката на Вашите данни е § 26 от ФЗЗД, както и чл. 88 от GDPR.
10. Вашите права
Когато обработваме Вашите данни, Вие сте „засегнато лице“ по смисъла на GDPR. Имате следните права:
а.

Право на информираност

Имате право да поискате от нас да потвърдим, че обработваме Вашите лични данни.
В случай че обработваме Вашите лични данни, имате право да получите информация за следното:
·
·
·

цели на обработката
категории на обработваните лични данни
получатели или категории получатели, на които са били разкрити или се разкриват Вашите лични
данни, по-специално при получатели в трети страни или при международни организации
·
ако е възможно, планираната продължителност, за която Вашите лични данни ще бъдат
съхранявани,
или, ако това не е възможно, критерии за установяване на тази продължителност
·
наличие на право на поправка или заличаване на засягащите Ви
лични данни, или ограничаване на обработката от нас, или на
право на възражение срещу такава обработка
·
наличие на право на обжалване пред надзорен орган
·
ако личните данни не са били събрани директно от Вас, цялата налична
информация за източника на данните
·
наличие на автоматизиран процес на вземане на решения, вкл. профилиране съгласно чл. 22
(1) и (4) от GDPR и – поне в тези случаи – смислена информация за
свързаната логика, както и последиците и очакваните ефекти от тази
обработка за Вас.

Ако предаваме Вашите данни на международна организация или на трета държава, имате също така
право да поискате информация дали са предоставени подходящи гаранции съгласно чл. 46 от GDPR във
връзка с предаването.
б.

Право на поправка

Имате право на поправка и/или допълване на данните, които сме съхранили за Вас, ако тези данни са
неверни или непълни. След това ние ще извършим незабавно поправката или допълването.
в.

Право на ограничаване на обработката

При определени условия имате право да поискате от нас да ограничим обработката на личните Ви
данни. За целта е необходимо да е изпълнено поне едно от следните условия:
·
·
·
·

г.

Оспорвате точността на личните данни, при това за период, който ни
позволява да проверим точността на личните Ви данни
Обработката е незаконна и Вие отказвате изтриването на личните данни,
и вместо това изисквате ограничение на използването на личните
данни
Не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработката, но на Вас са Ви
необходими за предявяване на претенции, упражняване или защита на
правни претенции, или
Подали сте възражение срещи обработката съгласно чл. 21 (1) от GDPR, стига
да не е установено, че нашите основателни причини натежават спрямо Вашите интереси.
Право на изтриване

Имате право да поискате от нас незабавно да изтрием Вашите лични данни, ако сме длъжни да го
направим. Такъв е случаят, ако е изпълнено едно от следните условия:
·
·

·
·
·
·

Вашите лични данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани
или обработени по друг начин.
Оттегляте съгласието си, на което се основава обработката съгласно чл. 6 (1) буква а или
чл. 9
(2) буква а от GDPR, и липсва друго правно основание за
обработката.
Подавате възражение съгласно чл. 21 (1) от GDPR срещу обработката и няма
основателни причини за обработката, или възразявате съгласно чл. 21 (2) от GDPR
срещу обработката.
Вашите лични данни са били обработени незаконно.
Изтриването на лични данни се изисква за изпълнение на правно задължение
съгласно правото на Съюза или правото на държавите членки, на което сме подложени.
Вашите лични данни са били събрани във връзка с предлаганите услуги
информационното общество съгласно чл. 8 (1) от GDPR.

Ако сме направили Вашите лични данни публични и сме длъжни да ги изтрием според горепосочените
условия, ще предприемем подходящи мерки, като вземем предвид технологиите и разходите за
внедряване, с които разполагаме, вкл. технически, за да информираме другите администратори на
лични данни, които обработват личните данни, че сте поискали от нас да изтрием всички линкове към
тези лични данни или към копия или репликации на тези лични данни.
Вашето право на изтриване обаче не съществува, ако обработката е необходима поради следните
причини (изключения):

·
·

·

За упражняване на правото на свобода на изразяване и информация
За изпълняване на правно задължение, което изисква обработката съгласно правото на Съюза
или на държавите членки, на което сме подложени, или за изпълнение на
задача от обществен интерес или при упражняване на публична власт,
която е делегирана на нас
За нуждите на обществения интерес в областта на общественото здраве съгласно чл. 9
(2) буква з и и, както и чл. 9 (3) от GDPR
За архивни цели от обществен интерес, научни или исторически
научноизследователски цели или за статистически цели съгласно чл. 89 (1) от GDPR, доколкото
споменатото в (1) право може да направи невъзможно или засяга сериозно постигането на целите
на тази обработка, или
За предявяване на претенции, упражняване или защита на правни искове.

д.

Право на информиране

·
·

Ако сте заявили правото си на поправка, изтриване или ограничаване, ние сме длъжни да съобщим на
всички получатели, на които сме разкрили Вашите лични данни, за поправянето, изтриването или
ограничаването на обработката на данните Ви, освен ако това е невъзможно или е свързано с
прекомерни усилия.

е.

Право на преносимост на данните

При следното условие имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в
структуриран, установен и машинно четим формат и право тези данни да бъдат предадени на друго
отговорно лице:
(1) Обработката се основава на съгласие според чл. 6 (1) буква а или чл. 9 (2) буква а от GDPR или на
договор съгласно чл. 6 (1) буква б и
(2) обработката се извършва чрез автоматизирани процедури.
При това имате право да изисквате Вашите лични данни да се предават директно на
друго отговорно лице, доколкото това е технически осъществимо и свободите и
правата на други лица не са нарушени по този начин.
Това право на преносимост на данните не важи, ако обработката е необходима за изпълнение на задача,
която е в обществен интерес или при упражняване на публична власт, която е делегирана на нас.
ж.

Право на възражение

По причини, произтичащи от съответната Ви ситуация, имате право по всяко време да възразите срещу
обработката на Вашите лични данни, която се основава на чл. 6 (1) буква д или е от GDPR. Това важи и за
профилиране, посочено в тези разпоредби.
След получено възражение ние ще престанем да обработваме Вашите лични данни, освен ако не можем
да докажем непреодолими основания за обработката, които надделяват над Вашите интереси, права и
свободи, или обработката служи за предявяване на претенции, упражняване или защита на правни
искове.
Ако обработваме Вашите лични данни, за да извършваме директен маркетинг, имате право по всяко
време да възразите срещу обработката за целите на тази реклама. Това важи и за профилирането,
доколкото е свързано с директния маркетинг.

Ако възразявате срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, няма да ги
обработваме повече за тези цели.
з.

Право на оттегляне

Съгласно чл. 7 (3) от GDPR имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време. Оттеглянето на
съгласието не обезсилва законосъобразността на обработката със задна дата.
и.

Право на обжалване пред надзорен орган

Имате право на обжалване пред надзорен орган, без да се засягат други административни или съдебни
средства за защита. По-специално, можете да упражните правото си на обжалване в държавата членка
по местоживеене, по място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако смятате, че
обработката на личните Ви данни е в противоречие с GDPR.
Общ преглед на съответните национални служители за защита на данните на държавите, както и техните
данни за контакт, можете да намерите на следния линк:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

11. Актуалност на настоящите правила за защита на данните
Запазваме си правото на промени на настоящата Декларация за защита на данните по всяко време с
бъдещ ефект.
Версия от: 25 май 2018 г.

Приложение
Групата от компании на Simba Dickie се състои подробно от следните дружества:
-

Simba Dickie Group GmbH

-

Simba Toys GmbH & Co. KG

-

Dickie Spielzeug GmbH & Co. KG

-

Tamiya Carson Modellbau GmbH & Co. KG

-

Simba Dickie Vertriebs GmbH

-

BIG Spielwarenfabrik GmbH & Co. KG

-

Noris Spiele Georg Reulein GmbH & Co. KG

-

Heros GmbH & Co. KG
Werkstraße 1
90765 Fürth
Телефон:
Факс:
-

0911-9765-0
0911-9765-120

Simba Toys Espana S.L.
Edificio America II C/Procion N7, Portal 2, Planta 2a Oficina E
28023 Madrid

-

Simba Toys CFR spol s.r.o.
Lidicka 481
27351 Unhost

-

Eichhorn Produktions spol s.r.o.
Krátká ul.
257 44 Netvořice

-

Simba Toys Polska Sp.zo.o
Ul. Flisa 2
02-247 Warszawa

-

Simba Toys Bulgaria EOOD
Ul. Rozova Gradina 17.
1588 Krivina (obst. Sofia)

-

Simba Toys Handels-GmbH & Co. KG
Jochen-Rindt-Str. 25
1230 Wien
Simba Toys Romania S.R.L.
Sos. Bucuresti-Ploiesti 19-21
013694 – Bucuresti

-

-

Simba Toys Hungaria Kft
Vendel Park, Budai u. 4.
2051 Biatorbagy

-

N.V. Simba Toys Benelux S.A.
Moeskroensesteenweg 383C
8511 Aalbeke

-

Zimpli Kids Ltd.
Unit 1 , Palatine Business Park,
Meadow Street, Great Harwood, BB6 7EJ

-

Simba Dickie Finland Oy
Sinikalliontie 3B
02630 ESP00

-

Smoby Toys SAS
Le Bourg Dessus
39170 Lavans-les-Saint-Claude

-

Simba Toys Italia S.p.A.
Strada Statale 32, Km. 23, 860
28050 Pombia

-

Juguetes Pico, S.L.
Pinoses, 18 - Pol. Ind. L'Alfac
ES-03440 Ibi, Alicante

-

Simba Smoby Toys UK Ltd.
Bolling Road
Bradford BD4 7BG

-

Animaccord
82 Grivas Digenis Street, office 202,
Limassol, Cyprus, 3101

-

Kid E Media Sweden AB
Magasinet/Tullkammaregatan 12
791 31 Falun

-

Corolle SAS
ZI Sud, 1 rue Lavoisier
37130 Langeais

-

Simba Toys Nordic AS, Swedish Branch
Verkstadsväg 1b
SE-436 34 Askim

