
 

Допълнителна политика за поверителност за промоцията „5 години гаранция от LG за 

перални машини с пара и комбинирани перални със сушилни, Зима 2020“ 

 

Тази допълнителна политика за поверителност е издадена специално за обработването на данни, 
извършвано във връзка с промоцията „5 години гаранция от LG за перални машини с пара и 
комбинирани перални със сушилни, Оферта за Зима 2020“ (https://www.lg.com/bg/peralni-mashini-
5-godini-garancia-2020-zima), и следователно всички въпроси, които не са регламентирани тук ще 
се уреждат от общата политика за поверителност на LG Electronics Magyar Kft. 
(https://www.lg.com/bg/uslovia-za-konfidencialnost). 
 
1. Изрично съгласие: чрез регистриране на продукта, включен в промоцията „5 години гаранция от LG за 

перални машини с пара и комбинирани перални със сушилни, Оферта за Зима 2020“ на уеб сайта 

(https://www.lg.com/bg/peralni-mashini-5-godini-garancia-2020-zima) и чрез попълване на 
подходящите полета, участникът дава изричното си съгласие на LG Electronics Magyar Kft. (Регистрационен 
номер на компанията: 01-09-169580, седалище: H1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A, наричана по-долу: 
„Администратор“ или „LGEMK“) да борави и обработва данните, предоставени от него, за целта на 
упражняването на права и изпълнението на задължения, съдържащи се в промоцията „5 години гаранция 

от LG за перални машини с пара и комбинирани перални със сушилни, Оферта за Зима 2020“ 
съгласно Общия регламент за защитата на данните (Регламент (EС) 2016/679). Участникът декларира, че е 
предоставил доброволно данните. 
 
2. Цел на боравенето с данните: да се упражнят правата и да се изпълнят задълженията, съдържани в 

промоцията „5 години гаранция от LG за перални машини с пара и комбинирани перални със 
сушилни, Оферта за Зима 2020“, както и да се изпълнят условията на промоцията „5 години гаранция от 

LG за перални машини с пара и комбинирани перални със сушилни, Оферта за Зима 2020“ с особено 
внимание към гаранционните права и задължения. 

3. Правна основа за боравене с данни: Изрично съгласие и регистрация на участника. 

4. Обхват на обработваните лични данни: Ще се борави (обработват) със следните лични данни на 
участника: 

4.1 Данни, които са от съществено значение за предоставянето на услугата:  
собствено и фамилно име (заедно: пълно име), имейл адрес, номер на мобилен телефон, номер на 

модел и сериен номер на продукта, името и адреса на магазина, от който е закупен продукта; дата 

на закупуване и копие от фактура, удостоверяваща покупката, също трябва да бъде предоставено. 

4.2 Данни, които могат да бъдат предоставени доброволно (тези данни не са задължителни, за 
да бъде получена услугата): 

https://www.lg.com/bg/peralni-mashini-5-godini-garancia-2020-
https://www.lg.com/bg/peralni-mashini-5-godini-garancia-2020-
https://www.lg.com/bg/uslovia-za-konfidencialnost
https://www.lg.com/bg/peralni-mashini-5-godini-garancia-2020-


 
адрес: (пощенски код, държава, град, адрес) и номер на стационарен телефон. 

5. Дейност на администратора на данни: личните данни ще бъдат обработени от LGEMK. 

6. Срок за боравене с данните: LGEMK ще изтрие личните данни на Субекта в рамките на разумен краен 
срок, най-късно 5 години от датата на регистриране на продукта, обхванат от промоцията, освен ако 
участникът не поиска личните му данни да бъдат изтрити по-рано от този срок. 

7. Лице за контакт: Участникът може да подава искания и претенции, свързани с дейността по боравене и 
обработка на данните, до нашия служител по защита на данните Юнг Рю на адрес dpo-eu@lge.com или 
adatvedelem@lge.com  

8. Правата на Участника: Участникът има всички права, изложени в Общия регламент за защитата на 

данните (Регламент (EС) 2016/679) и общата политика за поверителност на LGEMK, без ограничение, 

включващи, правото да поиска достъп до тях, изтриване, блокиране или корекция на обработените му 

данни. 

9. Прехвърляне на данните: Данните, предоставени от участниците, няма да бъдат прехвърляни или 

разкривани на нито една трета страна. 

Дата: 01.11.2020 г. 

LG Electronics Magyar Kft. 
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