Декларация за поверителност
Благодарим за проявения от Ваша страна интерес към „Фрезениус Медикъл
Кеър България“ ЕООД („Фрезениус Медикъл Кеър“). Опазването на Вашата
поверителност е важно за нас. Бихме искали да Ви информираме как събираме
лични данни, какъв вид информация събираме и да Ви обясним как тази
информация се използва.
Уведомяваме Ви също така, че нашите уебсайтове съдържат линкове към
уебсайтове на други дружества от групата „Фрезениус“, които могат да съдържат
различни съобщения за поверителност. Вашето посещение на такива уебсайтове
е предмет на съответната декларация за поверителност на въпросния уебсайт.

Няма предвидено по-нататъшно прехвърляне на Ваши конкретни данни към
трети страни (държави извън Европейското икономическо пространство), с
изключение на Ваши запитвания. За да можем да обработим Ваше запитване,
ние ще го препратим, заедно с Вашата информация, така както е предоставена
от Вас, към Вашето местно лице за контакт. Ако това местно лице за контакт се
намира в трета държава, ние ще прехвърлим данните въз основа на съгласие от
Ваша страна.
Ние няма да разкриваме Вашите лични данни пред нито един правителствен
орган, освен ако това не се изисква по закон. Нашите служители са длъжни да
спазват поверителния и конфиденциален характер на Вашите лични данни.

Вашите права като субект на лични данни
Можете по всяко едно време да поискате информация относно обработката на
Вашите лични данни, включително, но не само произхода и получателите на
Вашите данни и целите на обработка (член 15 от ОРЗД). Можете също така да
поискате информация относно достъпа до Вашите данни, да ги коригирате (член
16 от ОРЗД), да поискате изтриването на Вашите лични данни (член 17 от ОРЗД),
при условие че тяхното съхранение не се изисква съгласно други законови
изисквания, да поискате ограничаването на обработката на тези данни (член 18
от ОРЗД), както и да получите копие от Вашите данни, които сте предоставили на
администратора, в структуриран, общ и машинно четим формат (право на
преносимост на данни, член 20 от ОРЗД). Също така можете да оттеглите
съгласието (право на възражение по член 21 от ОРЗД), дадено от Вас за
обработката и използването на Вашите данни по всяко време, освен ако не
съществуват убедителни законови основания за обработването или същото е
необходимо за установяване, упражняване или защита на правни претенции или
е необходимо директно за обработка на съществуващо договорно
взаимоотношение.

Имате също така право да подадете оплакване пред Комисия за защита на
личните данни на Р България, https://www.cpdp.bg/ или пред нашия служител по
защита на данните. В последния случай незабавно ще потвърдим и разследваме
всяко едно оплакване относно начина, по който работим с лични данни.
Ако имате някакви притеснения свързани с поверителността относно достъпа
или коригирането на Ваши лични данни, моля свържете се със Служителя по
защита на данните на следния адрес:
„Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД
Ул. „Любен Каравелов“ № 26
гр. Габрово
България
имейл: hristo.bachvarov@fmc-ag.com

