Декларация за поверителност и използване на „бисквитки“
1. Общи положения
Mondi plc, Ground Floor, Building 5, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13
0NY, Обединеното кралство, в качеството си на администратор на лични данни („ние“
или „нас“) държи на поверителността на Вашите лични данни. В настоящата
декларация е описан видът на информацията, която може да събираме от нашия
уебсайт, както и начинът, по който може да използваме тази информация. Запазваме
си правото да актуализираме настоящата декларация, затова Ви молим периодично да
проверявате съдържанието ѝ.
2. Събиране и използване на лична информация
По време на Вашето посещение на този уебсайт ние ще събираме следната
информация: дата и час на посещението Ви на този уебсайт, адреса на посетените
страници на нашия уебсайт (URL), Вашия IP адрес, име и версия на Вашия уеб
браузър, уебстраницата (URL), която сте посетили, преди да влезете в този уебсайт,
определени „бисквитки“ (вижте т. 4 по-долу) и информацията, която ни предоставяте,
когато правите запитване на този уебсайт (напр. Вашето име, адрес, телефонен номер
и имейл адрес).
Не сте задължени да предоставяте информацията, която искаме от Вас на нашия
уебсайт. Въпреки това, ако не предоставите Вашата лична информация, няма да
можете да използвате всички функции на този уебсайт.
Данните Ви ще бъдат обработвани с цел да Ви бъде предоставен достъп до този
уебсайт и по-нататъшното оптимизиране и развитие на уебсайта; за разпознаване,
предотвратяване и разследване на атаки на уебсайта; за анализиране на
използването на уебсайта; за генериране на статистика относно достъпа до уебсайта;
за анализиране и прогнозиране на клиентското търсене; и за да можете да правите
запитвания през уебсайта. Правното основание за обработването на личните Ви данни
е нашият преобладаващ легитимен интерес за постигане на посочените по-горе цели
(член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент на ЕС относно защитата на
данните).
3. Разкриване
Можем да разкриваме личната Ви информация на нашите доставчици на ИТ услуги и
на други дружества от групата на Mondi за целите, посочени в т. 2 по-горе.
Задължаваме се да не продаваме, предаваме или разкриваме личната Ви
информация на трети страни, освен ако нямаме Вашето изрично съгласие или ако е
необходимо да го направим, за да изпълним Ваша заявка или за други свързани цели.
При никакви обстоятелства няма да продаваме, предаваме или разкриваме личните
Ви данни за маркетингови цели на трети страни.
Някои от получателите, посочени по-горе, може да се намират извън територията на
Вашата държава или да обработват лични данни извън територията на Вашата
държава. Нивото на защита на данните в другата държава може да не е еквивалентно
на това във Вашата държава. Въпреки това ние предаваме личните Ви данни само на
държави, за които Комисията на ЕС е решила, че предоставят адекватно ниво на
защита на данните, или предприемаме мерки, за да гарантираме, че (i) данните се
предават само с Вашето изрично съгласие; или (ii) всички получатели осигуряват
адекватно ниво на защита на данните. Извършваме това, например, като сключваме

подходящи споразумения за предаване на данни въз основа на стандартните
договорни клаузи (Директиви 2010/87/ЕО и/или 2004/915/ЕО). Достъп до тези
споразумения можете да получите при поискване на адрес: office@mondigroup.com.
4. „Бисквитки“, Google Анализ и други инструменти за анализ
Може да съхраняваме информация на Вашия компютър под формата на „бисквитка“
или подобен файл. Може да използваме тази функция, за да събираме друга
информация по време на посещението Ви на нашия уебсайт, като например
определени области на сайта, които посещавате, и дейностите, които извършвате на
нашите уебсайтове. Повечето интернет браузъри Ви позволяват да изтривате
„бисквитките“ от твърдия диск на Вашия компютър, да блокирате всички „бисквитки“
или да получавате предупреждение, преди да бъде съхранена „бисквитка“.
Информация за управление на „бисквитките“ можете да получите на адрес:
http://www.allaboutcookies.org. Тази информация можем да използваме, за да
персонализираме нашите уебсайтове, за да отговарят по-добре на Вашите интереси и
предпочитания и за да подобряваме нашите продукти, услуги и маркетингови
програми.
На нашия уебсайт използваме също така Facebook Pixel на Facebook Inc. 1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA 94304, САЩ („Facebook“). По този начин можем да
проследяваме активността на потребителите/потребителките, ако кликнете върху
реклама във Facebook, пренасочваща потребителите/потребителките към нашия
уебсайт. Тази процедура служи за проследяване на ефективността на рекламите във
Facebook за целите на статистиката и проучването на пазара и може да се използва за
оптимизиране на бъдещата реклама за Вас. Всички събрани данни остават анонимни
за нас; следователно не можем да идентифицираме самоличността на
потребителя/потребителката въз основа на тях. Въпреки това Facebook ще съхранява
и обработва данни, което позволява свързване с Вашия потребителски профил и ще
предостави възможност на Facebook да използва данните за рекламни цели съгласно
Политиката за поверителност на личните данни на Facebook
(https://www.facebook.com/about/privacy/). Това може да даде възможност на Facebook и
неговите партньори да поставят реклами във и извън Facebook. Освен това на Вашия
компютър може да се съхранява „бисквитка“ за тази цел.
Този уебсайт използва също Google Анализ, услуга за уеб анализ, предоставена от
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“).
Google Анализ използва „бисквитки“, за да помага на уебсайта да анализира как
потребителите/потребителките използват съответния уебсайт. Генерираната от
„бисквитката“ информация за Вашето използване на уебсайта (включително Вашия IP
адрес и URL адресите на посетените страници) ще бъде предавана и съхранявана от
Google на сървъри в Съединените щати. Ние не съхраняваме никакви Ваши лични
данни, събрани във връзка с Google Анализ.
Този уебсайт използва функция за анонимизиране на IP адреса, предоставена от
Google Анализ. Следователно Вашият IP адрес ще бъде съкратен/анонимизиран от
Google веднага след получаването му. Google ще използва тази информация от наше
име с цел оценка на Вашето използване на уебсайта, съставяне на отчети за
дейността на уебсайта за операторите на уебсайта и предоставяне на други услуги,
свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет, за нас. Google няма да
свързва Вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google.

Този уебсайт използва също така отчитане на „Демографски данни“ и „Интереси“ в
Google Анализ, функция за рекламиране на Google Анализ. Чрез тази функция
получаваме информация, свързана с възрастта, пола и интересите на
посетителите/посетителките на анонимно и обобщено ниво. Това ще ни помогне да
разберем поведението при сърфиране, за да Ви предоставяме по-добро
потребителско изживяване, докато посещавате нашия уебсайт. Приемайки
използването на „бисквитки“, свързани с тази функция за рекламиране на Google
Анализ, Вие давате съгласието си за събиране, споделяне и използване на лични
данни с цел персонализиране на реклами от Google, както е посочено на адрес:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Можете да предотвратите
събирането и използването на личните Ви данни от Google, като изтеглите и
инсталирате добавката за браузър, достъпна на адрес:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Можете също да се откажете от
функцията за рекламиране на Google Анализ чрез „Настройки на реклами“ от или като
използвате опцията за отказване на Инициативата за мрежова реклама (Network
Advertising Initiative) на адрес: http://optout.networkadvertising.org/?c=1. Можете също да
откажете използването на Google Анализ на този уебсайт, като кликнете върху един от
следните линкове. На компютъра ще бъде запазена „бисквитка за отказ“, която
предотвратява бъдещото събиране на Вашите данни при посещение на този уебсайт:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB или
https://support.google.com/analytics/answer/181881.
Допълнителна информация относно условията за ползване и Декларацията за
поверителност на Google можете да намерите на адрес:
http://www.google.com/analytics/terms/gb.html или https://www.google.at/intl/en_uk/policies/.
Този уебсайт използва също LinkedIn Insight Tags, услуга за маркетингови решения на
LinkedIn, предоставена от LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View,
CA 94043, САЩ. LinkedIn Insight Tags използва „бисквитки“ за проследяване на
активността на потребителите/потребителките, свързана с нашите реклами в LinkedIn.
Тази процедура ни позволява да проследяваме ефективността на рекламите в LinkedIn
и да ги оптимизираме. Допълнителна информация относно практиките за
поверителност на LinkedIn във връзка с LinkedIn Insight Tags ще намерите на следните
адреси: Политика за използване на „бисквитки“ на LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy и Политика за поверителност на LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Настройките за реклами на LinkedIn във
Вашия профил в LinkedIn можете да управлявате на адрес:
https://www.linkedin.com/psettings/advertising.
Този уебсайт използва също Google reCAPTCHA за предотвратяване на неправомерно
използване на нашите услуги чрез автоматизиран достъп и атаки срещу
функционалността на нашия уебсайт. Google reCAPTCHA се предоставя от Google
LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. За допълнителна
информация, моля, посетете: https://developers.google.com/recaptcha. С Ваше съгласие
този уебсайт ще използва също функциите на Google Карти заедно със съдържание,
предоставено от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,
Ирландия. Функциите и съдържанието на Google Карти се отнасят за актуалните към
съответния момент версии на Допълнителните условия на Google Карти/Google Earth
на адрес: https://maps.google.com/help/terms_maps.html и Декларацията за
поверителност на Google на адрес: https://www.google.com/policies/privacy/.

Ние използваме Hotjar, за да разбираме по-добре нуждите на нашите
потребители/потребителки и да оптимизираме уебсайта и неговото съдържание. Hotjar
е технологична услуга, която ни помага да разбираме по-добре изживяването на
нашите потребители/потребителки (напр. колко време прекарват на кои страници, кои
линкове избират да отворят, какво харесват или не харесват) и това ни позволява да
изграждаме и поддържаме нашата услуга въз основа на обратната връзка от
потребителите/потребителките. Hotjar използва „бисквитки“ и други технологии, за да
събира данни за поведението на потребителите/потребителките и за техните
устройства. Данните включват IP адреса на устройството (обработен по време на
Вашата сесия и съхранен в неидентифицирана форма), размера на екрана на
устройството, типа на устройството (уникални идентификатори на устройството),
информация за браузъра, географското местоположение (само държава) и
предпочитания език, използван за показване на нашия уебсайт. Hotjar съхранява тази
информация от наше име в псевдонимизиран потребителски профил. На Hotjar е
забранено по силата на договорно задължение да продава данни, събрани от наше
име. За повече подробности, моля, вижте раздела „За Hotjar“ („About Hotjar“) на сайта
за поддръжка на Hotjar: https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-AboutHotjar.
За публикуване на видеоклипове този уебсайт използва също услуги, предоставяни от
видео платформата YouTube, управлявана от Google Ireland Limited (Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4, Ирландия) („YouTube“). YouTube ни предоставя статистически
данни за посетителите/посетителките чрез обобщени демографски данни, свързани с
тяхното местоположение, възраст, пол, кои видеоклипове са гледани за каква
продължителност от време и на какво устройство. YouTube може да постави
„бисквитки“ на Вашия компютър – за подробности, моля, вижте Декларацията за
поверителност на YouTube на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
За да подобри потребителското Ви изживяване и да оптимизира нашето предлагане,
този уебсайт използва услуги, предоставяни от платформата UserZoom, управлявана
от UserZoom Limited, Unit 11, Royal Mills, Redhill Street, Manchester M4 5BA,
Обединеното кралство. UserZoom ни предоставя данни, събирани по време на онлайн
проучвания. Участието е доброволно. Ако даден(а) потребител/потребителка избере
да участва, ще се събират следните данни: отговори, IP адрес, операционна система,
географско местоположение, данни за използването, информация за устройството и
препращащ URL адрес. UserZoom може да постави „бисквитки“ на Вашия компютър –
за подробности, моля, вижте Декларацията за поверителност на UserZoom на адрес:
https://www.userzoom.com/privacy-policy.
5. Сигурност и точност
Точността и сигурността на личните Ви данни са важни за нас, затова сме въвели
физически и електронни процедури за защита на сигурността на личната Ви
информация. Само оторизиран административен персонал ще има достъп до тази
информация. Ако сте ни предоставили лична информация и искате тази информация
да бъде изтрита от нашите записи или да бъде актуализирана, моля, изпратете ни
имейл на адрес: office@mondigroup.com. Моля, имайте предвид, че ще ни е
необходимо известно време да актуализираме Вашите записи.
6. Срок на съхранение

По принцип личните Ви данни ще се съхраняват за срок от шест месеца и след това
само докато съществуват законови задължения за тяхното съхранение или данните са
необходими за упражняване или защита срещу правни искове, които все още не са
погасени по давност.
7. Вашите права
Съгласно приложимото законодателство Вие имате, освен други, следните права (при
условията, посочени в приложимото законодателство): (i) да проверите дали и какъв
вид лични данни съхраняваме за Вас и да получите достъп до тях или да поискате
копия на тези данни; и (ii) да поискате коригиране, допълване или изтриване на лични
данни за Вас, които са неточни или не са обработвани в съответствие с приложимите
изисквания; и (iii) да поискате да ограничим събирането, обработването или
използването на лични данни за Вас; и (iv) при определени обстоятелства да
възразите по основателни причини срещу обработването на личните Ви данни; (v) да
поискате преносимост на данните; (vi) да знаете самоличността на трети лица, на
които се предават личните Ви данни; (vii) да подадете жалба до компетентния орган за
защита на данните; и (vii) да предоставите инструкции как трябва да се обработват
Вашите данни след смъртта Ви, когато е приложимо. Също така имате право да
оттеглите предоставено съгласие по всяко време, без това да засяга законността на
обработването въз основа на съгласието преди неговото оттегляне.
8. Връзка с нас
Моля, свържете се с нас, ако имате допълнителни въпроси във връзка с настоящата
декларация за поверителност.
Mondi plc
Ground Floor, Building 5
The Heights
Brooklands
Weybridge
Surrey
KT13 0NY
Обединено кралство
Тел.: +44 1932 826 300
• Връзка с нас
• Google Карти

