Yamaha – Декларация за поверителност за купа bLU cRU
Yamaha Motor Europe N.V., нейните клонове и свързани дружества (по-нататък наричана „Yamaha“,
„ние“, „нас/наши“) смята Вашата поверителност за важна. Когато се регистрирате за купа bLU cRU
(наричана по-нататък и „събитието“) и/или участвате в някоя от дейностите, свързани с купа bLU
cRU, за нас е важно да обработваме личните Ви данни внимателно, по безопасен и прозрачен
начин.
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Кой обработва личните Ви данни за купата bLU cRU?
В контекста на купата bLU cRU ние и нашите европейски дистрибутори, конкретно
дистрибуторът ни, намиращ се във Вашата държава, ще обработваме личните Ви
данни като съвместни администратори на данни съгласно приложимите разпоредби за
защита на данните. Това означава, че съвместно определяме целите и средствата за
дейностите им по обработка на данни във връзка с купата bLU cRU. Националният
дистрибутор на YME във Вашата държава отговаря за местната комуникация и
поддържа пряка връзка с мотоциклетистите и/или със законните им настойници.
В тази декларация за поверителност за купа bLU cRU на Yamaha Ви информираме за
обработката на личните Ви данни, обработвани от нас в контекста на купата bLU cRU на
Yamaha. Моля, уведомете ни, ако имате някакви въпроси в това отношение. За
обработката на личните Ви данни в контекста на посещаването на нашия уебсайт, напр.
за попълване на регистрационния формуляр за купата bLU cRU, моля, запознайте се и с
тези правила за поверителност за нашите състезателни събития и с правилата за
бисквитките.
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За кого се отнася тази декларация за поверителност за bLU cRU?
В контекста на нашата купа bLU cRU обработваме лични данни на следните категории
лица:
Мотоциклетисти: деца на възраст 13 – 16 години, участващи в купа YZ125 bLU
cRU.

I.

cRU.

Мотоциклетисти: деца на възраст 11 – 13 години, участващи в купа YZ85 bLU

Мотоциклетисти: деца на възраст 8 – 11 години, участващи в купа YZ65 bLU cRU.
II.

Законни настойници: родители и/или законни представители на мотоциклетиста.

III. Други страни: други лица, участващи в дейностите, свързани с купата bLU cRU, като
лицата за контакт на други страни, участващи в организирането на събитието, и
лицата, присъстващи на събитието.
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Как получаваме личните Ви данни?
В контекста на дейностите ни, свързани с купата bLU cRU, може да получим личните Ви
данни от източниците, посочени по-долу:
•

(други) мотоциклетисти или (други) законни настойници;
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•

бизнес партньори/лица за контакт на Yamaha, ангажирани с купата bLU cRU;

•

трети лица, ангажирани от Yamaha в контекста на купата bLU cRU;

•

други страни, ангажирани с купата bLU cRU;

•

интернет (вкл. социалните мрежи), доколкото това е позволено съгласно
приложимия закон за поверителността;

•

държавните органи, напр. в случай на разследване;

•

други трети страни в инцидентни случаи.

Защо обработваме личните Ви данни?
Обработваме информацията Ви за следните цели:
1.

за целите на регистрацията, за обработване и потвърждаване участието на
мотоциклетиста в купа bLU cRU;

2.

за
административни
цели,
за
да
осигурим
участието/присъствието/ангажираността Ви в организирането на всякакви
дейности, свързани с купата bLU cRU;

3.

за поддържане на връзка с Вас относно дейностите, свързани с купата bLU cRU,
за които сте се регистрирали или в които участвате по друг начин;

4.

за връзка с Вас при спешен случай (напр. мотоциклетна катастрофа);

5.

за спазване на правните ни задължения;

6.

за подобряване качеството на нашите услуги в контекста на дейностите,
свързани с купа bLU cRU, и на Вашето преживяване в резултат от тях;

7.

за да Ви информираме за предстоящи подобни събития;

8.

за предотвратяване и разглеждане на спорове и други правни въпроси;

9.

за проследяване/осигуряване на съответствие с изискванията за събитието и
разпоредбите и законовите задължения;

10. за публично популяризиране на купата bLU cRU.

В контекста на купата bLU cRU не използваме никаква форма на автоматизирано
вземане на решения – включително профилиране.
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Какви лични данни обработваме относно Вас?
Ако сте ангажирани по някакъв начин с купата bLU cRU, може да обработваме следната
информация за Вас за целите, подробно изложени по-долу.
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Категория лични данни

Свързана цел за обработката
(отнася се към числата в раздел 3)
Мотоциклетисти

Законни
настойници

Други
страни

1-2, 5-6, 8-10

1-9

2-9

1-2, 5-6, 8-9

x

2-3, 5-9

Имейл адрес

x

1-3, 5-9

2-3, 5-9

Номер на мобилен телефон

x

1-6, 8-9

2-6, 8-9

Длъжност и друга информация за
работата

x

x

2-9

Възраст

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Вид идентификационен документ

x

1-2, 8-9

x

Националност и говорим език

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Състезателен номер

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Размери на облеклото/екипировката

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Дали мотоциклетистът е напълно
сертифициран в своята национална
федерация и се състезава с Yamaha YZ
за шампионат в европейска страна

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Представянето на мотоциклетиста по
време на събитието

1-2, 5-6, 8-10

x

x

Информация за законния настойник на
мотоциклетиста

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Информация за мотоциклетиста на
законния настойник

x

1-9

x

Друга информация, предоставена от
субекта на данни при комуникация с
Yamaha

1-2, 5-6, 8-9

1-9

2-9

Пълни имена
Пощенски
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и/или

Правно основание за използване на личните Ви данни
Обработваме личните Ви данни само ако това е позволено в рамките на едно от
законовите основания за обработка. В контекста на купата bLU cRU разчитаме на едно
от следните правни основания за обработката на Вашата информация:
•

изпълнение на договор. Обработката е необходима за изпълнението на
договор, по който сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше желание
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преди сключването на договор. Това основание може да се отнася до
обработката на личните данни на изпълнител, ангажиран от нас, и за
допускането на мотоциклетистите да участват в състезанието.
•

законни интереси. Обработката е необходима за целите ни за обработка на
личните Ви данни, както е посочено по-горе, или за други законни интереси,
преследвани от нас или от трета страна, освен когато над такива интереси има
преимущество личният Ви интерес. Това основание се отнася за нашия анализ
на представянето на мотоциклетистите по време на събитието.

•

съгласие. Вие сте ни дали съгласието си за обработка на личните Ви данни за
една или повече конкретни цели. Това основание се отнася за дейностите по
обработка, за които сме получили съгласие чрез формуляра за регистрация за
купата bLU cRU.

•

правно задължение. Обработката е необходима за спазване на правно
задължение, с което сме обвързани. Това основание може да се приложи, ако
сме задължени да сътрудничим на разследване на компетентен надзорен орган.

•

жизненоважни интереси. Обработката е необходима за защита на Вашите или
нечии други жизненоважни интереси. Това основание може да се приложи
например, ако трябва да обработваме определени лични данни на
мотоциклетист в случай на злополука и ако не можем да разчитаме на някое от
посочените по-горе основания.

Ако сте задължени да предоставите лични данни, ще бъдете информирани отделно за
това в случаите, когато не би било очевидно. Това е приложимо и ако предоставянето
на част от Вашите данни е договорно или законово изискване или е необходимо да се
сключи договор.
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Колко време пазим Вашата информация?

7.1

Няма да запазим личните ви данни по-дълго от необходимото във връзка с целите, за
които се обработват данните в контекста на купата bLU cRU. Това означава, че ще пазим
информацията Ви най-късно до 31 декември 2019 г., освен ако не се нуждаем по-дълго
от личните Ви данни за спазване на приложимите закони или за установяването,
упражняването или защитата на правни искове.

7.2

Ще изтрием личните Ви данни по-рано, ако ги обработваме въз основа на Вашето
съгласие и Вие сте го оттеглили.
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Кой ще има достъп до личните Ви данни?
Вашата информация ще бъде обработвана от лица, работещи за или от името на
Yamaha, или други страни, участващи в организацията и/или провеждането купата bLU
cRU. Само упълномощени лица ще имат достъп до Вашите лични данни, на принципа
„необходимост от информация“ и за целите, описани по-горе. Когато това се изисква от
приложимото законодателство, сме сключили споразумения за обработка на данни или
други видове споразумения за защита на данните с тези страни.

9

Как прехвърляме личните Ви данни извън ЕИП?
Може да прехвърляме личните Ви данни на място извън Европейското икономическо
пространство (ЕИП). Когато това се изисква от приложимото законодателство, сме
взели необходимите предпазни мерки за легитимност на прехвърлянето на личните Ви
данни в страна, намираща се извън ЕИП, ако тази страна не осигурява адекватно ниво
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на защита на данните съгласно приложимите закони за защита на данните, като
например подписване на общи договорни клаузи със страната, одобрени от
Европейската комисия. Можете да се свържете с нас, ако искате да получите повече
информация за мерките, които сме предприели, за да защитим такова прехвърляне на
личните Ви данни.
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Как защитаваме личните Ви данни?
Ангажираме се да се погрижим личните Ви данни да бъдат защитени. За да
предотвратим неразрешен достъп или разкриване на информация, въведохме
подходящи физически, технически и организационни мерки за защита на
информацията, която събираме и обработваме относно Вас.

10.1

Взети са например следните мерки:
Предприети от нас технически мерки за сигурност:
• идентификация и удостоверяване;
• контрол на достъпа (логическа и физическа сигурност и сигурност на
оборудването, напр. сейф, портиер, защитна стена, сегментиране на мрежата);
• запис на достъпа (технически контрол на разрешенията (възможно найограничени) и съхранение на регистрационни файлове);
• въвеждане на контрамерки срещу нелегалния софтуер (вирусни скенери,
системи за откриване на проникване, сигурност на крайната точка,
актуализиране на софтуера);
• прилагане на криптиране на мрежи и данни;
• управление на техническите уязвимости (управление на корекции);
• създаване на резервни копия, за да се гарантират наличността и достъпността
на личните данни;
• автоматично изтриване на остарели данни;
• извършване на по-малко дейности по обработка на данни на сървърите на
компанията и повече на оборудването на крайния потребител.
Предприети от нас организационни мерки за сигурност:
• управление на контрола на достъпа (възлагане на отговорности за сигурността
на информацията);
• насърчаване на осведомеността за сигурността сред новите и съществуващите
служители;
• създаване на процедури за периодично тестване, преценка и оценка на мерките
за сигурност;
• редовна проверка на регистрационните файлове;
• разработване на протокол за справяне с пробиви в данните и инциденти със
сигурността;
• подписване на клаузи за поверителност и споразумения за обработка на данни;
• преценка дали същите цели могат да бъдат постигнати с по-малко лични данни;
• осигуряване на достъп до лични данни на по-малко хора в организацията;
• определяне на процеса по вземане на решения и на основните съображения за
всяка обработка.

10.2

Независимо от горното, моля, имайте предвид, че комуникациите по интернет,
включително електронната поща, не винаги са защитени. Yamaha не носи отговорност
за неразрешен достъп или загуба на лична информация извън своя контрол.
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Как можете да осъществите достъп до информацията си и да я актуализирате?
Като субект на данните имате следните права относно обработката на личните си
данни, ако и доколкото е приложимо:
•
•
•

•
•
•
•

право на достъп до личните си данни;
право да поправите неточни или непълни лични данни за себе си;
право да оттеглите съгласие по всяко време, без влияние върху
законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди
оттеглянето му;
право на изтриване на личните си данни;
право на възражение срещу обработката от наша страна на личните Ви данни;
право да ограничите обработката от наша страна на личните Ви данни;
право на преносимост на личните Ви данни.

Можете да се свържете с нас във връзка с горепосочените права или други въпроси
относно защитата на данни, като използвате информацията за контакт по-долу. Ще
разгледаме Вашето искане внимателно и в съответствие с приложимите правила за
защита на данните.
Ако все още смятате, че не сме удовлетворили искането Ви, или ако имате оплакване,
моля, свържете се с нашия служител по защита на данните (dpo@yamaha-motor.nl).
Имате право и да подадете оплакване до орган за защита на данните. За да намерите
своя национален орган за защита на данните, моля, вижте тук списък на националните
органи за защита на данните в ЕС.
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Информация за връзка с нас
Моля, свържете се с нас, ако имате въпроси или искания относно обработката на
личните Ви данни чрез посочената по-долу информация за контакт. Можете да се
свържете с нас на родния си език, ако е един от официалните езици на ЕС.
Yamaha Motor Europe N.V., Koolhovenlaan 101 – 1119NC Скипхол-Рейк – Нидерландия
Privacy@yamaha-motor.eu
Ако желаете, можете също да се свържете с нашия служител по защита на данните
на: dpo@yamaha-motor.nl.
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