Известие за поверителност за доставчици
Настоящото известие Ви предоставя информация за това как Монди Груп, в част ност
дружеството на Монди Груп („ние“), с който Вие комуникирате, ще обработва Вашит е
лични данни.
1. Цели, за които обработваме Вашите данни
Ние ще обработваме Вашите лични данни (изложени в точка 2 по - долу) за следните
цели, а именно:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

сътрудничество във връзка с веригата за доставки;
стратегическо снабдяване;
доставяне;
управление на договорния т.нар. жизнен цикъл;
анализ на похарчени суми;
управление на доставчици;
управление на финансовата верига за доставки;
управление на фактуриране;
динамично ценообразуване;
плащания; и
откриване на доставчици.

Ние събираме Вашите данни по един от следните начини: директно от Вас, от нашите
дистрибутивни партньори или Вашия работодател.
Предоставянето на личните данни е доброволно. Въпреки това, в случай, че не
предоставите личните си данни, това би могло да възпрепятства възможност та ни да
провеждаме релевантни бизнес процеси, включително продажбени и дист рибутивни
процеси.
2. Категории на обработвани данни и правно основание за обработване
Ние обработваме Вашите лични данни въз основа на едно от следните правни
основания: (i) въз основа на нашите легитимни интереси (съгласно член 6(1)(е) от
Общия регламент за защита на личните данни), които се състоят в постигане на
целите, определени в точка 1 по-горе; или (ii) въз основа на необходимостта да
изпълним договорно задължение или с оглед на предприемане на стъпки по Ваше
искане преди сключването на договор (съгласно член 6(1)(б) от Общия регламент за
защита на личните данни) или (iii) въз основа на необходимостта за спазването на
законово задължение, което се прилага спрямо нас (съгласно член 6(1)(в) от Общия
регламент за защита на личните данни).
Ние обработваме следните категории лични данни, а именно:
a) Данни на титуляря
 Имена;
 Академична титла;

















Формално обръщение/пол;
Наименование на дружество;
Адрес;
Телефонен номер;
Имейл адрес;
Други контакти на доставчика;
Корпоративен оценъчен доклад;
Име на лицето за контакт на доставчика;
Позиция и роля в екип на проект;
Отдел;
Език;
Контакти, свързани с предмета на работа;
Партньори роли на доставчиците, необходими за фактуриране и поръчване;
Идентификационен номер, издаден от правителството;
Информация за използването на онлайн услугите, предоставяни от коет о и
да е дружество- част от Монди Груп, включително IP адрес,
удостоверителни данни (например потребителско име и парола), п осетени
URL-и, време и дата на използване на онлайн услугите или на кон кретна
част от тях, наименование и версия на използвания клиентски софтуер,
данни за местонахождение, и уеб страницата (URL), посетена преди
достъпа до онлайн услугите

b) Информация за счетоводство и плащане
 ДДС номер
 Данъчен номер
 Държавен ключ
 Банков ключ
 Банкова сметка
 Име на титуляря на банковата сметка
 Ключ на сметка
 Банкова категория
 Детайли за препоръка
 SWIFT код
 IBAN
 Име на банка и адрес
 Приложение на документи за потвърждение
 Условия на плащане
 Счетоводна кореспонденция
c) Класификация на доставчици
 Производствен асортимент на продавача
 Категории продукти
 Категория на основен продукт
 Допълнителни категории за продукти
 Категория на продавача
d) Квалификация на доставчици
e) Информация за стоките и/или услугите, предлагани от доставчика
 количество и качество на предлаганите стоки и/или услуги
 други търговски условия на предложението

f) Информация за договора
 търговски клаузи на договора
 правни основания на договора
 всяка друга договорна документация
 информация за изпълнение по договора и случаи на неизпълнение
3. Прехвърляне на Вашите лични данни
За горепосочените цели, ние ще прехвърляме някои от Вашите лични данни на
следните получатели:




ИТ доставчиците на услуги, които използваме;
дружества, част от Монди Груп; и
нашите дистрибутивни и бизнес партньори, когато участват в предоставянето
на продукта или услугата.

Някои от получателите, посочени по-горе, са разположени или обработват личните
данни извън територията на Вашата държава. Нивото на защита на данните в друга
държава може да не бъде еквивалентно на това във Вашата държава. В т ази връзка,
ние предприемаме всички необходими мерки, за да се гарантира, че всички
получатели предоставят адекватно ниво на защита на данните. Ние постигаме това
чрез различни методи, един от които е сключването на споразумения за правилно
прехвърляне на данни, изготвени на база Стандартните Договорни Клаузи (2010/87/ЕО
или 2004/915/EC). Такива споразумения са достъпни при поискване чрез елект ронна
поща на адрес contact.procurement@mondigroup.com
4. Периоди на съхранение
Личните ви данни ще бъдат съхранявани единствено в рамките на времето, което
считаме, че е необходимо за постигане на целите, определени в точка 1 по -горе и
доколкото е допустимо съгласно приложимите закони. Във всеки случай, ние ще
запазим Вашите лични данни за изискуемия период във връзка със законните ни
задължения за съхранение или потенциални искове, които все още не са п огасени п о
давност.
5. Вашите права във връзка с личните Ви данни
Съгласно приложимото право, имате следните права, (при усло вията, определени в
приложимото право): (i) да проверявате дали и какъв вид лични данни съхраняваме за
Вас и да поискате копия на такива данни, (ii) да поискате коригиране, доп ълване или
изтриване на Вашите лични данни, които са неточни или преработени в
несъответствие с приложимите изисквания и (iii) да изискате от Нас да се ограничи
обработката на личните Ви данни, (iv) при определени обстоятелства, да възразите на
база законово обосновани причини за обработката на Вашите лични, (v) да п оискате
преносимост на данните, (vi) да бъдете запознати със самоличностите на трети лица,
към които Вашите лични данни се прехвърлят и (vii) да подадете жалба до
компетентния орган.
6. Наши контакти

a) Вашето лице за контакти в Монди или contact.procurement@mondigroup.com;
b) Допълнително, можете да намерите контактите на всеки клон тук:
https://www.mondigroup.com/en/about-mondi/where-we-operate/our-locations/
c) Алтернативно, моля, използвайте “формуляра за контакт”.
Последно обновени на 27 Ноември 2018 година.

