Информация относно защитата на данните
С настоящото Ви информираме за обработката на лични данни при използване на
мобилните приложения на Delta-Sport.
1. Администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (чл.
4, ал. 7, от Общия регламент относно защитата на данните) е:
Delta-Sport Handelskontor GmbH
Wragekamp 6
22397 Hamburg
Deutschland (Германия)
тел .: +49 40 5 27 310 0
ел. поща: info@delta-sport.com
уебсайт: www.delta-sport.com
Можете да се свържете с нашия отговорник по защита на личните данни на:
ел. поща: dsb@delta-sport.com
или на
Delta-Sport Handelskontor GmbH
- Der Datenschutzbeauftragte Wragekamp 6
22397 Hamburg
Deutschland (Германия)
тел.: +49 40 5 27 310 323
За всякакви въпроси и предложения относно защитата на данните можете да се
свържете се директно с нашия отговорник по защита на личните данни.
2. Обработка на данни при изтегляне на приложението
Бихме искали да подчертаем, че при изтегляне на приложението, личните данни се
предават на App-Store (магазина за приложения), от който изтегляте приложението. При
изтегляне на приложение, необходимата информация се предава на съответния AppStore, по-специално потребителско име, ел. поща, клиентски номер в App-Store и
идентификатора на отделното устройство. Ние нямаме контрол върху тази обработка на
данни. Отговорност за това носи операторът на съответния App-Store. Можете да
намерите повече информация за обработката на данни в декларациите за защита на
личните данни на съответния оператор на App-Store.
3. Обработка на данни при използване на мобилното приложение

Мобилното приложение се изтегля на Вашето мобилно устройство и може да бъде
използвано без достъп до Интернет.
При някои приложения, за да можете да използвате определени функции на
приложението, разрешете на приложението достъп до съответните функции на Вашето
крайно устройство, например достъп до системата за съхранение, за да запишете
снимки или видеоклипове на мобилното си устройство, ако приложението предоставя
тази опция. Ако приложението позволява съхранение на данни, това се прави само
локално.
При използване на приложенията, които предлагаме, не се събират лични данни.

4. Вашите права
(1) Имате следните права спрямо нас относно обработката на Вашите личните данни:
 – право на информация,
 – право на коригиране или заличаване на данни,
 – право на ограничаване на обработката,
 – право на възражение срещу обработката,
 – право на преносимост на данните.
(2) Вие също така имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните
данни относно обработката на личните Ви данни в нашата компания.

