ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Информация за нас:
Рахофф 1 ЕООД
ЕИК: 201605342
ИН по ЗДДС: BG201605342
Нашият основен стремеж, при работа с лични данни
СХ “Rahoff” обработва Вашите лични данни с цел да предостави на гостите си по-добри, по-качествени и поразнообразни услуги. С оглед на това сигурността на данните е от значение за успеха на бизнеса ни и за обществения
ни имидж като първокласен хотел. Ето защо ние се стараем да защитаваме Вашите данни като прилагаме всички
подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп,
неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.
Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви
данни.
Как и защо използваме личните Ви данни
За изпълнение на нормативни задължения и по договор
Ние събираме и обработваме личните Ви данни и други лични данни, за да изпълним задължения възложени ни по
силата на нормативен акт, какъвто е Закона за туризма
Ние събираме и обработваме личните Ви данни и други лични данни, за да предоставяме в пълна степен услугите,
които сте заявили и които искате да ползвате при нас, както и за да изпълняваме договорните си задължения към Вас.








ЕГН, имена, пол, гражданство, постоянен адрес
електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
друга обратна връзка, която получаваме от вас;
видео записи, които се правят с цел подобряване на сигурността
предпочитания за услугите, които ви предоставяме;
информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна
информация във връзка с плащанията направени към хотела – при плащане на продукт или услуга в
резервационната система на сайта на хотела Потребителят не предоставя на „Рахофф 1“ ЕООД данни от
банковите/кредитни карти. Плащането с банкова карта се извършва чрез Виртуален ПОС терминал на Банката,
при което данните от банковата карта се въвеждат директно в Secure платформата на банката. По този начин
данните от банковата карта на Потребителя са максимално защитени и не стават достояние на „Рахофф 1“
ЕООД. За да предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме найдобрите практики препоръчани от международните картови организации:



Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за
криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на
обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified
by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.”




Друга информация като:





данни, предоставяни през интернет страницата на хотела;
IP адрес при посещение на интернет страницата ни;
демографски данни, информация за домакинството, когато се съгласявате да участвате в наши проучвания,
тегления на награди или друга обратна връзка, която ни предоставяте във връзка с ползваните услуги;

Обработката се извършва с цел:установяване на самоличността на клиента при настаняване в хотела ;









управление и изпълнение на Вашите заявки за услуги;
изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;
за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните
услуги;
анализ на клиентската история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходяща оферта
за Вас;
проучваме и анализираме клиентско потребление на нашите услуги, на основа на анонимна или
персонализирана информация, за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбираме за
поведението на клиентите ни и да си сътрудничим с трети лица, за да разработим нови услуги за нашите
клиенти;
извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане,
разплащане;

След Ваше съгласие
В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е
отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и се покрива с
целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответните съгласие и до неговото оттегляне:



изготвяме подходящи за вас предложения за програми и услуги предлагани от хотела;

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието ще намери отражение
върху предлагането на съответните услуги по предоставянето на съответните програми.
Ние имаме голямо портфолио от предлагани програми и услуги. Когато ни предоставите съгласие за обработка на
данни, това съгласие се отнася до всички програми и услуги, които ползвате.
За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате сайта ни или просто данните ни за контакт.
На кого предоставяме личните Ви данни:
Ние обработваме идентификационните Ви данни и други лични данни, за да спазим задължения, които са предвидени
в нормативен акт, така например:







предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона
за защита на потребителите;
предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения,
предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни,
Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други
свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно
изискванията на приложимите към производството процесуални и материално-правни нормативни актове;
удостоверяване на плащане при онлайн регистрации.

Как защитаваме Вашите лични данни
За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими
организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове по
прилагането му.
Компанията е определила е Длъжностно лице за защита на данните, което подпомага процесите по опазване и
обезпечаване сигурността на Вашите данни.
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни
механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.
Кога изтриваме Вашите лични данни
По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение,
след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до
окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за
съхраняване на данните, като задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни
данни (5 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване
на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др.
основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или
анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или
производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.
Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на
данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се
заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват
лични данни.
Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни
Право на информация:
Вие имате право да поискате:





информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това
обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се
разкриват;
съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична
информация за техния източник;
информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в
случаите на автоматизирани решения.

Право на корекция :
В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:да
заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на
закона;



да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или
блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на изтриване /правото „да бъдеш забравен“/:
По всяко време имате право да искате изтирване на обработваните от нас лични данни, ако:





личните данни не са необходими за целите, за които са събрани и обработвани;
оттеглите своето съгласие и няма друго правно основание за обработването им;
личните данни са обработвани незаконосъобразно

Право на възражение:
По всяко време имате право да:




възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато
възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат
обработвани;
възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Право на ограничаване на обработването*:
Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:






оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено
обработване; или
повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването,
упражняването или защитата на правни претенции; или
сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на
администратора са законни.

Право на преносимост на данни*:
Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран,
подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:




обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде
оттеглена или на договорно задължение и
обработването се извършва автоматично

Право на жалба:
В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване
на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май
2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.
Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице,
чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис.
Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок
– с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен
до 30 дни. С решението си ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги
мотивираме отговора си.
Актуалност и промени на политиката
С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще
актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Приканваме Ви редовно да преглеждате
текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се
грижим за защитата на личните данни, които събираме.

GENERAL TERMS OF USE AND PROTECTION OF PERSONAL DATA
Information for us:
Rahoff 1 Ltd.
UIC: 201605342
Identification Number by the Law on VAT: BG201605342

Our main aim, when working with personal data
Rahoff. hotel processes your personal data in order to provide to its guests better, higher-quality and more diverse services. In
the view of this, the data security is of importance for the success of our business and for our public image as a hotel. That is
why we strive to protect your data as we apply all appropriate technical and organizational means, that we have available, so as
not to allow any unauthorized access, unpermitted or malicious use, loss or premature deletion of information.
This policy for the protection of personal data” is designed to explain how and why we process your personal data.
How and why we use your personal data
For the implementation of regulatory obligations and by contract
We collect and process your personal data and other personal data in order to fulfill obligations assigned to us under the
regulatory act, such as the Law of Tourism
We collect and process your personal data and other personal data to deliver to the full extent the services that you have
requested and wanted to use, as well as to fulfill our contractual obligations to you.


o
o
o
o
o
o





Personal Identification Number, names, sex, citizenship, permanent address
е-mail, letters, information about your requests for the removal of problems, appeals, applications, complaints;
other feedback, that we receive from you;
video recordings that are made with the aim of improving the security
preferences for the services that we provide to you;
information about credit or debit card number, bank account or another bank and payment information related
to the payments made to the hotel – for payment of the product or service through the booking system of the
hotel website, the User does not provide any bank/credit cards details to the Tourist Management Ltd.
Payment by a bank card shall be made through the virtual POS terminal of the bank, whereby the bank card
details are entered directly into the Secure platform of the bank. In this way, the data from the bank card of
the user are maximum protected and do not become available to the Tourist Management Ltd. To prevent
misuse of payment by your Visa or MasterCard card, we apply the best practices recommended by the
international card organizations:

Security for the introduction and transfer of the card data is provided through the use of the SSL protocol for encrypting
the connection between our server and the payment page for our bank service.
The authenticity of your card is verified by entering a security code (CVV2)
In addition, to identify you as a cardholder, the payment server for e-commerce for the service of our bank supports the
authentication schemes of the international card organizations – Verified by VISA and MasterCard SecureCode, in case
you are registered to use them

Other information such as:





Data provided on the Internet website of the hotel;
IP address when you are visiting our web page;
Demographic data, household information when you agree to participate in our surveys, withdrawals of prizes or other
feedback you provide to us in connection with the services that you use;

The processing is carried out with the aim of:









Establishing the identity of the customer at the accommodation in the hotel;
Management and implementation of your service requests;
The preparation and dispatch of account/invoice for the services that you use with us;
Ensuring the full necessary service to you, as well as to collect the amounts due for the services used;
Analysis of client history and user profile design with the view of determining the appropriate offer for you;
Investigate and analyze customer service usage on the basis of anonymous or personalized information to establish the
main trends, to improve our understanding of our clients’ behaviour and to collaborate with third parties to develop new
services for our customers;
Processing by the data processor upon conclusion of a contract, assignment, reporting, acceptance, payment;

After Your consent
In some cases, we process your personal data only after your prior written consent. The consent is a separate ground for the
processing of your personal data and the purpose of the processing is specified in it and is related to the objectives listed in this
policy. If you give us the relevant consent and until its withdrawal:



We prepare suitable proposals for you, for programs and services offered by the hotel;

The consents submitted may be withdrawn at any time. The withdrawal of the consent will have an effect on the provision of the
relevant services related to the provision of the relevant programs.
We have a large portfolio of programs and services. When you give us consent to data processing, this consent will apply to all
programs and services that you use.
To withdraw your given consent, you only need to use our site or just our contact details.
To whom we provide your personal data:
We process your credentials and other personal data in order to comply with obligations that are provided in an enactment, for
example:







Provision of information to the Consumer Protection Commission or Third Parties stipulated in the Consumer Protection
Law;
Provision of information to the Commission for the protection of personal data in relation to obligations under the
legislation on the protection of personal data – Personal Data Protection Act, Regulation (EC) 2016/679 of 27 April
2016, etc.;
Obligations laid down in the Accountancy Law and Tax and Social Insurance Procedure Code, and other related
regulations in connection with the conduct of a correct and legal accounting;
Provision of information to the court and third parties in the context of the court proceedings, in accordance with the
requirements of the procedural and substantive legal acts applicable to the proceedings;
Payment authentication for online registrations.

How We Protect Your Personal Data
To ensure the adequate data protection of the Company and its customers, we apply all the necessary organizational and
technical measures provided for in the Personal Data Protection Law and the sub-statutory acts for its application.
The company has appointed a designated Data Protection Officer who supports the processes of data protection and security.
For the sake of maximum security when processing, transferring and storing your data, we may use additional security
mechanisms such as encryption, pseudonymization, and etc.
When we delete Your Personal Data
As a general rule, we terminate the use of your personal data for the purposes related to the contractual relationship, after
termination of the contract, but do not delete them before the expiry of one year from the date of termination of the contract or
until the final settlement of all financial obligations and the expiry of the statutory obligations for storing the data, such as
obligations under the Accountancy Act for the storage and processing of accounting data (5 years), the expiry of the limitation
periods for submission of claims laid down in the Law on Obligations and Contracts (5 years), the obligations for the provision of
information to the court, competent state bodies, and etc. grounds provided for in the current law (5 years). Please note that we
will not delete or anonymize Your personal data if it is necessary for a pending court, administrative proceedings or proceedings
to process your complaint to us.
Your data can also be anonymized. Anonymization is an alternative to data deletion. With the anonymization, any personally
identifiable elements/elements that allow you to identify yourself are irrevocably deleted. There is no legal obligation for
deletion of the anonymized data, as it does not represent personal data.
Your rights in connection with the processing of your personal data
Right to Information:
You have the right to ask for:





information about whether the data related to you are being processed, information for the purposes of such processing,
for the categories of data, and for the recipients or the categories of recipients to whom the data are disclosed;
a message in an intelligible form containing your personal data being processed, as well as any available information
about their source;
information about the logic of any automated processing of personal data related to you, at least in the cases of
automated decisions.

The right of correction:
In the event that we handle incomplete or erroneous/false data, you are entitled at any time to request:




that we should delete, rectify or block your personal data, the processing of which does not comply with the
requirements of the law;
that we should inform the third persons, to whom personal data have been disclosed, for any deletion, correction or
blocking, with the exception of cases where this is impracticable or involves a disproportionate effort.

The right to delete /the right “to be forgotten”/:
You have the right to ask at any time for deletion of the personal data processed by us, if:





The personal data are not necessary for the purposes for which they have been collected and processed;
You withdraw your consent and there is no other legal basis for processing them;
Personal data are processed unlawfully

Right to Objection:
At any time you have the right to:




object against the processing of your personal data in the presence of a legal reason for that; when the objection is
justified, the personal data of the relevant physical person can no longer be processed;
object to the processing of your personal data for the purposes of direct marketing.

Right to limit the processing:
You may request a limitation of the processing of the customizable data if:






you question the accuracy of the data for the period in which we must verify their accuracy; or
the processing of the data is without legal grounds, but instead of deleting them, you want their processing to be limited,
or
we do not need these data anymore (for the specified purposes), but you need them for the establishment, exercise or
defense of legal claims; or
you have filed an objection to the data processing, pending verification whether the grounds of the administrator are
legitimate.

The right to data portability*:
You may request from us to provide the personal data that you entrusted to our care, in an organized, orderly, structured,
common electronic format if:




we are processing your data under the contract and based on the declaration of consent, which may be withdrawn or on
a contractual obligation and
the processing is done automatically

Right to appeal:
In the event that you believe that we are violating the applicable legal framework, please contact us to clarify the matter. Of
course, you have the right to submit a complaint to the Personal Data Protection Commission. After 25 May 2018, you will be
able to file a complaint to the regulatory authority as well within the EU.
Applications for access to information or for correction are filed in person or by explicitly-authorized-by-you person, by a
notarized power of attorney. An application may also be made electronically in accordance with the procedure laid down in the
Law on Electronic Document and Electronic Signature
We will pass judgement on your request within 14 days of its filing. If a longer period is objectively necessary – with a view to
collect all the requested data and this seriously impedes our activities, this period may be extended to 30 days With our decision
we give or refuse access and/or the information requested by the applicant, but we always motivate our response.
Updates and changes to the policy
In order to apply the most up-to-date protection measures and to comply with the current legislation, we will update regularly this
Policy for Personal Data Protection. We invite you to regularly review the current version of this Personal Data Protection
Policy, to be permanently informed about how we care for the protection of the personal data that we collect.

