
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

1. Кои сме ние? 

„АЙ СТАЙЛ“ ЕООД е юридическо лице, регистрирана в България, занимаващо се с дистрибуция 
и сервиз на Apple продукти и помощни принадлежности, чрез своята магазинна мрежа или 
онлайн. 

Идентификационни данни и данни за контакт:  

„Ай Стайл“ ЕООД, с ЕИК175220335 

Седалище: гр. София, 1000, бул. „Витоша“ №25, магазин Ай Стайл  

E-mail за връзка: info@istyle.bg 

2. Лични данни, които обработваме 

Настоящата Информация за обработване на лични данни се предоставя по повод личните 
данни, които се събират във връзка с участието Ви в Кампанията "Обратно в училище". Във 
връзка с тази кампания събираме от Вас следните видове/категории лични данни: 

• Имена; 

• Образователната институция, където клиентът е студент или преподавател; 

• Данни за образование – предмет на следване, година на следване, семестър, факултетен 
номер, факултет;  

• Сканирано копие на първа страница на студентска книжка; студентска карта ISIC/ITIC или 
учителска карта, служебна бележка от работодател (при преподавателите); 

• Адрес за контакт; 

• Информация за покупката 

3. Защо имаме нужда от тях и на какво основание ги обработваме? 

Нуждаем се посочените по-горе лични данни с цел предоставяне на следните услуги: 

Предоставяне на отстъпка от цената на определени продукти в рамките на Кампанията 
"Обратно в училище".  

- Имената и адресът са ни нужни, за да потвърдим поръчката в системите на Apple и да 
издадем фактура за покупката. 

- Образователната институция, където клиентът е студент или преподавател са ни нужни, за да 
потвърдим образователната институция като такава акредитирана от Министерство на 
образованието. 

- копие на студентска карта/книжка или документите и съдържащите се в тях данни за 
образование са необходими, за да проверим качеството Ви на студент или преподавател 
(което е условие за участие в Кампанията). 

* В случай, че документите, които копираме съдържат данни, които излизат извън обхвата на 
посочените в т. 2 по-горе, ние ще заличим данните, от които нямаме нужда за посочените 
цели, още при самото копиране (като например снимка), така че в нашата система няма да се 
събират, обработват и съхраняват ненужни данни.   

Ние обработваме посочените лични данни на основание подготовка за и предоставяне на 
услуги (договорни отношения).  

4. Как се обработват и къде се съхраняват Вашите данни? 



Личните данни, които събираме от Вас се съхраняват на територията на Европейския съюз или 
Европейското икономическо пространство. 

Вашите лични данни се обработват от „АЙ СТАЙЛ“ ЕООД, намираща се в България.  

Тъй като промоцията се осъществява с любезното съдействие на Apple Distribution International 
и с посредничеството на официалният дистрибутор на марката Apple за Европа - Apcom, 
личните Ви данни, посочени по-горе, ще бъдат споделяни с тези две дружества, които също са 
позиционирани в Европейския съюз: Apple Distribution International в Ирландия и Apcom в 
Унгария. 

5. Кои получатели и/или категории получатели могат да имат достъп до личните Ви данни? 

В случай, че за осъществяване на целта на Кампанията и предоставяне на желаната отстъпка се 
нуждаем от сътрудничеството или услугите на трето лице ние може да им предоставим Вашите 
данни. Моля да имате предвид, че някои от тях могат да обработват личните Ви данни на 
собствено основание, в които случаи препоръчваме да се запознаете с политиката за 
поверителност на съответните трети лица.       

v Apple Distribution International, дружество регистрирано в Ирландия, с код 470 672; 
адрес: Hollyhill Индустриални имоти, Hollyhill, Корк, T23 YK84, Ирландия; електронна 
поща: privacyeurope@apple.com). За повече информация относно правилата, 
приложими към обработката на личните ви данни, моля консултирайте се с 
Декларацията за поверителност на Apple (виж линка 
https://www.apple.com/legal/privacy/bg). 

v Apcom CE Kereskedelmi KFT, дружество регистрирано в Унгария, със седалище и адрес 
на управление: 1031 Budapest, Zahony Utica 7. C. ep. fszt, е-mail за връзка 
andras@apcom.hu 

v Наши партньори (включително, но не само, доставчици на IT услуги, доставчици на 
счетоводни услуги, адвокати, маркетингови агенции и др.), натоварени с извършването 
на определени дейности във връзка с осъществяване на Кампанията или извършване 
дейността на Ай Стайл ЕООД, ако достъпът до личните ви данни е необходим, с цел 
изпълняване на възложените им дейности/задачи; 

6. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни? 

Данните, които събираме с цел потвърждение на правото Ви да участвате в Кампанията 
„Обратно в училище“ (като тези налични в копията на студентска книжка/карта, документ 
доказващ качеството преподавател) се съхраняват от “Ай СТАЙЛ” ЕООД до постигане на целта, 
за която са събрани, а именно верифициране на правото ви да участвате в Кампанията, но във 
всички случаи не повече от 2 месеца от края на Кампанията. След изтичане на този срок тези 
получени лични данни ще бъдат изтрити от системите на Ай Стайл ЕООД.  

По отношение на финансовата информация (в издадената фактура) - Лични данни, съдържащи 
се в счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, 
одит и последващи финансови инспекции – 10 (десет) години, а тези, съдържащи се във всички 
останали носители на счетоводна информация - 3 (три) години, това са дните съдържащи се 
във фактурата.  

7. Какви са Вашите права? 

7.1. Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие имате 
следните права: 

v да поискате от нас копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до 
личните си данни, както и предоставяне на информация защо ги обработваме; 

v да поискате да коригираме без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и 



данните, които не са вече актуални; 
v при наличие на определени предпоставки, да поискате от нас личните си данни във вид 

удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да 
го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост); 

v да поискате да изтрием личните Ви данни без ненужно забавяне при наличието на 
някое от законовите основания за това; 

v да поискате от нас  да ограничим обработването на личните Ви данни, като в този 
случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за 
ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със 
законосъобразната причина; 

v да възразите срещу обработването на личните Ви данни, в случаите, когато 
обработването е основано на наш легитимен интерес; 

 
7.2. Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни (с адрес: гр. София 1592, 
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg)). 

7.3. Ние не използваме личните Ви данни за автоматизирано вземане на решения. 

8. Може ли да откажете предоставянето на лични данни и какви са последиците от това? 

Предоставянето на посочените по-горе лични данни е необходимо за участието Ви в 
Кампанията „Обратно в училище“ и за да може да Ви предоставим отстъпката от цената на 
съответния продукт. Ако не ни предоставите тези данни няма как да Ви верифицираме, че 
отговаряте на условията за участие в Кампанията, следователно няма как да ви предоставим 
тази отстъпка. Ако не желаете да предоставите тези данни може да закупите предлаганите от 
нас продукти на регулярни цени.  

 

! Моля да имате предвид, че настоящата информация се подава в допълнение на правилата за 
поверителност, относими към обработката на данни по повод всички отношения между Ай 
Стайл ЕООД и нашите клиенти (покупко-продажба, рекламации, сигнали, изпълнение на 
законови изисквания, маркетинг и др.). Правилата за поверителност са налични на интернет 
страницата на Ай Стайл ЕООД: www.istyle.bg – Указания за обработка на данни 
https://istyle.bg/ukazanija-za-obrabotka-na-danni// и се отнасят към всичките ни останали 
отношения с Вас.     

 

Потвърждавам, че съм получил и прочел тази информационна бележка, както и че съм се 
запознал с правилата за поверителност на сайта: 
 
 
___________________________ 
(Име, фамилия) 
 
_____________________ 
(Подпис) 
 
_____________________ 
(Дата) 
 

 


