
 

 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ  

ИЗТЕГЛЯНЕТО НА ПРОДУКТИ 

 

 

Администратор на данните 

Администратор на данните при процесите, свързани с управление на 

изтеглянето на продукти е DECATHLON SE, 4 boulevard de Mons във 

Villeneuve d'Ascq, 59650 - Франция.  

 

Обработвани данни 

Данните, които обработваме са необходими за успешното реализиране на  

изтеглянето на продукти с цел осигуряване на Вашата безопасност. 

Данните, които можем да обработим са: имена, електронен адрес и 

закупените от Вас продукти.  

 

Период на съхранение 

Ще съхраняваме данните, свързани с управлението по изтегляне на 

продукти за срок от 5 години.  

 

Вашите права 

Администраторът осигурява всички права, предвидени в местното и 

европейско законодателства, свързани със защитата на лични данни. 

Може да упражните същите като изпратите съобщение до нашето 

Длъжностно лице по защита на данните на следния електронен адрес: 

vosdonneespersonnelles@decathlon.com 

 

Ако въпреки всичките ни усилия смятате, че правата Ви не са осигурени, 

то правото на жалба може да бъде реализирано пред CNIL (Френски 

надзорен орган по защита на данните): https://www.cnil.fr/fr/agir. 

 

Получатели на данните 

Вашите данни се обработват от вътрешните ни отдели като контрол на 

качеството, търговско управление, IT  и т.н. В определени случаи и при 

поискване, бихме могли да предадем данните на държавни органи, 

съдилища и др.  

 

Прехвърляне извън рамките Европейския съюз 

Вашите данни се съхраняват в избрани от нас центрове за съхранение на 

данни в зависимост от локацията на местните магазини на Декатлон. 

Когато това е приложимо, данните Ви се съхраняват в рамките на ЕС. В 
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определени случаи е възможно прехвърлянето им, извън рамките на ЕС 

като в този случай, осигуряваме валидно правно основание (напр. 

стандартни договорни клаузи, одобрени от ЕК) и прилагаме подходящи 

технически и организационни  мерки за защита  на данните.  

 

Правно основание 

Ние обработваме данните Ви с оглед осигуряване на Вашата безопасност, 

но и защита на нашите права и законни интереси. В този смисъл, 

основанието за обработване на данните в легитимен интерес на 

администратора (Decathlon SE). 

 

Профилиране или автоматизирано вземане на решения 

В процеса по управление на изтеглянето на продукти няма да използваме 

профилиране или автоматизирано взимане на решения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


