
POLITIEK
Laatst bijgewerkt op 06.06.20

Bedrijfsinformatie
die uw gegevens verwerkt:
Naam MUTIV BG OOD

UIC / BULSTAT 206044443

Hoofdkantoor en adres van het management Razlog 2760, Tsar Samuil Street 5

Postadres Razlog 2760, Tsar Samuil Street 5

Telefoon + 359 892 238 257

E-mail info@tom-bg.com

Website https://tom-bg.com

Informatie over de bevoegde
toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens

Naam Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens

Hoofdkantoor en adres van het management Sofia, prof. Tsvetan Lazarov "2"

Postadres Sofia, prof. Tsvetan Lazarov "2"

Telefoon 02 915 3 518

webpagina www.cpdp.bg

MUTIV BG OOD (hierna te noemen "Beheerder" of "het Bedrijf") voert zijn 
activiteit uit in overeenstemming met de Wet op de bescherming van 
persoonsgegevens en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en 
de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 
van die gegevens. Deze informatie is bedoeld om u te informeren over alle aspecten 
van de verwerking van uw persoonsgegevens door het Bedrijf en de rechten die u 
heeft in verband met deze verwerking.

1) Gronden voor het verzamelen, verwerken en opslaan van 
uw persoonsgegevens:

Kunst. 1.De beheerder verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens in verband 
met met het gebruik van de online winkel tom-bg.com ; contracten afsluiten met
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de vennootschap op grond van art. 6, par. 1, Verordening (EU) 2016/679 (AVG), en in 
het bijzonder op de volgende gronden:

• Expliciete toestemming ontvangen van u als klant;
• Het nakomen van de verplichtingen van de Beheerder op grond van een contract met u;
• Naleving van een wettelijke verplichting die voor de Beheerder geldt;

• Ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Beheerder of een derde;

• Om de vitale belangen van de betrokkene of andere natuurlijke persoon te 
beschermen.

2) Doelstellingen en uitgangspunten bij het verzamelen, 
verwerken en opslaan van uw persoonsgegevens:

Kunst. 2. (1)Wij verzamelen en verwerken de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt 
verstrekken in verband met het gebruik van het gebruik van de online winkel tom-
bg.com en het sluiten van een contract met het bedrijf, onder meer voor de volgende 
doeleinden:

• het aanmaken van een profiel en het bieden van volledige functionaliteit bij het 
gebruik van de online winkel;

• bestellingen plaatsen en goederen kopen;
• individualisering van een partij bij het contract;
• boekhoudkundige doeleinden;

• statistische doeleinden;
• bescherming van informatiebeveiliging;
• zorgen voor de uitvoering van het contract voor de levering van de respectieve 

dienst;
• het toesturen van een informatiebulletin en desgewenst reclameboodschappen;

• communicatie en het beantwoorden van vragen;
• het organiseren van spellen, loterijen, campagnes en andere evenementen;

(2) Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de volgende principes: 
gegevens:

• wettigheid, goede trouw en transparantie;
• beperking van verwerkingsdoeleinden;
• relevantie voor de doeleinden van de verwerking en het minimaliseren van de 

verzamelde gegevens;
• nauwkeurigheid en actualiteit van gegevens;
• beperking van de opslag om de doelstellingen te bereiken;
• integriteit en vertrouwelijkheid van de verwerking en het zorgen voor een 

passend beveiligingsniveau van persoonsgegevens.
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(3) Bij de verwerking en opslag van persoonsgegevens heeft de Beheerder kan 
persoonsgegevens verwerken en opslaan om aan zijn wettelijke verplichtingen te 
voldoen en zijn volgende legitieme belangen te beschermen:

• nakoming van zijn verplichtingen jegens de National Revenue Agency, het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en andere staats- en gemeentelijke 
instanties.

3) Welke soorten persoonsgegevens verzamelt, 
verwerkt en bewaart ons bedrijf:

Kunst. 3.Het bedrijf voert de volgende handelingen uit met de door u verstrekte handelingen: 
persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het sluiten en uitvoeren van een commerciële transactie of contract met een 
klant - het doel van deze operatie is het sluiten en uitvoeren van een contract met 
een handelspartner of klant en zijn administratie. In sommige gevallen kan het doel 
van de operatie zijn om de legitieme belangen van het bedrijf bij de uitvoering van 
de transactie te beschermen. Gezien de beperkte omvang van de verzamelde 
persoonsgegevens en het feit dat een deel ervan wordt verzameld uit openbare 
bronnen, is een effectbeoordeling voor deze operatie niet nodig.

Registratie van een gebruiker in de e-shop en uitvoering van een 
verkoopcontract - het doel van deze operatie is om profiel voor het gebruik van de 
e-shop om goederen te kopen en desgewenst nieuwsbrieven te ontvangen, evenals 
het verstrekken van contactgegevens voor de levering van gekochte goederen. 
Uitvoering van een koopovereenkomst op afstand is mogelijk zonder een account 
aan te maken. Op basis van de uitgevoerde effectbeoordeling is vastgesteld dat 
deze operatie toelaatbaar is en voldoende waarborgen biedt voor de rechten van de 
proefpersonen.

Verzenden van nieuwsbrieven en reclameberichten (via kort telefonisch 
bericht) - het doel van deze operatie is de administratie van het proces van het 
versturen van nieuwsbrieven per e-mail aan klanten die hebben aangegeven te 
willen ontvangen, en het versturen van reclameboodschappen (via kort telefonisch 
bericht) die ter plekke in de winkels om toestemming hebben gevraagd. Gezien de 
beperkte omvang van de verzamelde persoonsgegevens, is voor deze operatie geen 
effectbeoordeling vereist.

Uitoefening van het recht om te weigeren of een klacht in te dienen - het punt 
van deze operatie is de administratie van het proces van uitoefening van het recht 
om een   overeenkomst op afstand te herroepen of een claim in te dienen voor 
gekochte goederen. Gezien de beperkte omvang van de verzamelde 
persoonsgegevens, is voor deze operatie geen effectbeoordeling vereist.
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Aanvraag via contactformulier - de operatie heeft tot doel het leggen van contact 
met de persoon om levering te vragen van een product dat momenteel niet 
beschikbaar is. Gezien de beperkte omvang van de verzamelde persoonsgegevens, 
is voor deze operatie geen effectbeoordeling vereist.

Uitgifte van een klantenkaart het doel van de operatie is om 
voorkeursvoorwaarden voor bepaalde producten en het identificeren van de 
consument als een trouwe klant en het versturen van een nieuwsbrief. Gezien de 
beperkte omvang van de verzamelde persoonsgegevens, is voor deze operatie geen 
effectbeoordeling vereist.

Kunst. 4. (1)De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens en: 
informatie voor de volgende doeleinden en op de volgende gronden:

• Registratie- en accountaanmaakgegevens (namen, e-mail, gegevens van een 
sociaal netwerk)

O Doel waarvoor de gegevens worden verzameld: 1) Contact opnemen 
met de gebruiker en hem informatie toesturen, 2) ten behoeve van de 
registratie van een gebruiker in de online winkel, evenals 3) voor het 
versturen van een nieuwsbrief indien gewenst. Gronden voor het 
verwerken van uw persoonsgegevens - Met de goedkeuring van de 
algemene voorwaarden en registratie in de e-shop, ontstaat er een 
contractuele relatie tussen de beheerder en u, op basis waarvan wij uw 
persoonlijke gegevens verwerken - Art. 6, par. 1, blz. (b) AVG.

O

• Gegevens voor het ontvangen van nieuwsbrieven en reclameberichten (via 
kort telefonisch bericht) - (e-post, telefoonnummer)

O Doel waarvoor de gegevens worden verzameld: 1) Om te verzenden
nieuwsbrief en 2) voor het versturen van reclameboodschappen (via kort 
telefonisch bericht).
Gronden voor het verwerken van uw persoonsgegevens - Uw 
gegevens voor het verzenden van een informatiebulletin en 
reclameberichten (via een kort telefonisch bericht) worden verwerkt op 
basis van uw uitdrukkelijke toestemming - Art. 6, par. 1, blz. (a) AVG.

O

• Verzendgegevens (namen, telefoon, e-mailadres, adres, betalingsgegevens)

O Doel waarvoor de gegevens worden verzameld: Totstandkoming en nakoming 
van verplichtingen van de beheerder uit hoofde van een overeenkomst voor 
koop op afstand en levering van gekochte goederen, waaronder het uitoefenen 
van het recht van teruggave en ruiling of weigering van gekochte goederen.

Gronden voor het verwerken van uw persoonsgegevens - Met de 
goedkeuring van de algemene voorwaarden en registratie in de e-shop of het 
plaatsen van een bestelling zonder registratie, of bij het sluiten van een 
schriftelijke overeenkomst, ontstaat er een contractuele relatie tussen de 
beheerder en u, op basis waarvan wij uw persoonlijke gegevens verwerken - 
Art. 6, par. 1, blz. (b) AVG.

O
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(2) De beheerder verzamelt of verwerkt geen persoonsgegevens die betrekking hebben op voor het 
volgende:

• onthullen raciale of etnische afkomst;
• politieke, religieuze of filosofische overtuigingen of vakbondslidmaatschap 

bekendmaken;
• genetische en biometrische gegevens, gezondheidsgegevens of gegevens over 

het seksuele leven of seksuele geaardheid.

(3) Persoonsgegevens worden door de Beheerder verzameld van de personen voor wie ze zijn 
verwijzen.

(4) Het bedrijf voert geen geautomatiseerde besluitvorming over gegevens uit.

(5) Het bedrijf verzamelt en verwerkt geen gegevens over personen onder 14 jaar, behalve met 
de uitdrukkelijke toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

4) Bewaartermijn van uw persoonsgegevens:

Kunst. 5. (1)De beheerder bewaart uw persoonsgegevens voor een periode van 
maximaal lang vanaf het bestaan   van uw account in de online winkel of tot het 
intrekken van de toestemming voor verwerking. Nadat uw account is verwijderd of 
succesvol is voltooid, besteedt de beheerder de nodige zorg aan het verwijderen en 
vernietigen van al uw gegevens zonder onnodige vertraging of om deze te 
anonimiseren (dwz om ze in een vorm aan te brengen die uw identiteit niet onthult).

(2) De beheerder bewaart uw persoonlijke gegevens die zijn verstrekt in verband 
met online bestellingen voor een periode van 2 jaar ter bescherming van de 
juridische belangen van de Beheerder in gerechtelijke of administratieve geschillen 
met gebruikers van de online winkel, en boekhoudkundige documenten worden 
bewaard voor de relevante wettelijke termijn.

(3) De beheerder informeert u in het geval de bewaartermijn van de gegevens 
dienen te worden uitgebreid om te voldoen aan een wettelijke verplichting of met 
het oog op de gerechtvaardigde belangen van de Beheerder of anderszins.

(4) De beheerder bewaart de persoonsgegevens die hij moet bewaren op grond van 
de toepasselijke wetgeving voor de relevante periode, die langer kan zijn dan de 
periode van het bestaan   van uw account in de e-shop of tot de voltooiing van de 
bestelling.

5) Doorgifte van uw persoonsgegevens voor verwerking:

Kunst. 6. (1)De beheerder kan naar eigen goeddunken een deel of al uw 
persoonsgegevens van verwerkers van persoonsgegevens voor de uitvoering van 
de verwerkingsdoeleinden waarmee u akkoord bent gegaan, met inachtneming van 
de vereisten van Verordening (EU) 2016/679 (AVG).
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(2) De beheerder informeert u als u van plan bent een onderdeel te overhandigen of 
al uw persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties.

6) Uw rechten bij het verzamelen, verwerken en 
opslaan van uw persoonsgegevens:

6.1) Intrekken van toestemming voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens:

Kunst. 7. (1)Als u uw persoonlijke gegevens of een deel ervan niet wilt ja door het 
bedrijf blijven worden verwerkt voor specifieke of voor alle doeleinden van 
verwerking, kunt u uw toestemming voor verwerking op elk moment intrekken door 
het herroepingsformulier in bijlage № 1 in te vullen of op verzoek in vrije tekst, en 
het naar ons op te sturen per e-mail .

(2) De beheerder kan u vragen om uw identiteit te verifiëren en identiteit met de 
betrokkene.

(3) Door toestemming in te trekken voor de verwerking van persoonsgegevens die 
vereist om een   account in de online winkel aan te maken en te onderhouden, 
wordt uw account inactief. Natuurlijk kunt u als gast door de online winkel en de 
aangeboden producten bladeren en bestellingen plaatsen of een nieuwe registratie 
doen.

(4) Als er een bestelling door u is gemaakt die wordt verwerkt, is de meeste het 
eerste moment waarop u uw toestemming voor verwerking kunt intrekken, is na 
succesvolle afronding van de bestelling.

(5) U kunt uw toestemming voor verwerking op elk moment intrekken van uw 
persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

(6) Intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de 
verwerking van persoonsgegevens die de Beheerder tot nu toe heeft uitgevoerd.

6.2) Recht op inzage:

Kunst. 8. (1)U heeft het recht om te vragen en te ontvangen van de Beheerder 
bevestiging van de verwerking van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, 
en als u een geregistreerde gebruiker bent, kunt u op elk moment in uw profiel zien 
welke persoonlijke gegevens u hebt verstrekt en voor u worden verwerkt.

(2) U hebt ook recht op toegang tot gegevens die op u betrekking hebben op 
informatie met betrekking tot het verzamelen, verwerken en opslaan van uw 
persoonlijke gegevens.
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(3) De beheerder bezorgt u op verzoek een kopie van de verwerkte bestanden 
persoonsgegevens die op u betrekking hebben, in elektronische of andere passende vorm.

(4) Het verstrekken van toegang tot gegevens is gratis, maar de beheerder behoudt 
zich het recht voor om bij herhaalde of buitensporige verzoeken een administratieve 
vergoeding in rekening te brengen.

6.3) Recht op correctie of aanvulling:

Kunst. 9.U kunt het onjuiste of onvolledige corrigeren of invullen 
persoonsgegevens die rechtstreeks op u betrekking hebben via uw account op de 
website of door een verzoek in te dienen bij de Beheerder.

6.4) Recht op verwijdering ("om vergeten te worden"):

Kunst. 10. (1)U hebt het recht om de beheerder te vragen om te verwijderen een deel of 
alle persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, en de beheerder heeft de 
verplichting om ze zonder onnodige vertraging te verwijderen, wanneer er een van de 
volgende redenen is:

• persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn 
verzameld of anderszins zijn verwerkt;

• U heeft uw toestemming waarop de gegevensverwerking is gebaseerd 
ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

• U maakt bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u 
betrekking hebben, ook voor doeleinden van direct marketing, en er zijn geen 
legitieme gronden om de verwerking voorrang te geven;

• persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
• persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting op grond van het EU-recht of het recht van een lidstaat dat van toepassing 
is op de verwerkingsverantwoordelijke;

• persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het verlenen van diensten van 
de informatiemaatschappij.

(2) De beheerder is niet verplicht om persoonsgegevens te verwijderen als hij deze opslaat en 
processen:

• het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op informatie uit te 
oefenen;

• om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist waarin is 
voorzien in het EU-recht of het recht van de lidstaten dat van toepassing is op de 
beheerder of voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de 
uitoefening van officiële bevoegdheden die hem of haar zijn verleend;

• om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;
• voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of 

historisch onderzoek of voor statistische doeleinden;
• voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
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(3) Als u gebruik maakt van uw recht om te worden vergeten, Het bedrijf zal al uw 
gegevens verwijderen, behalve de volgende informatie:

• informatie die nodig is om te bevestigen dat uw recht om te worden vergeten is 
uitgeoefend;

• technische informatie over de werking van de webwinkel, welke informatie op geen 
enkele manier in verband kan worden gebracht met uw persoonlijkheid;

(4) Om uw recht om vergeten te worden uit te oefenen, moet u: dien een aanvraag 
in door het formulier voor herroeping in bijlage № 1 in te vullen of op verzoek in 
vrije tekst, en stuur het ons per e-mail.

(5) De beheerder kan u vragen om uw identiteit te verifiëren en identiteit met de 
betrokkene.

(6) Als er een bestelling door u is gemaakt die wordt verwerkt, is de meeste het 
eerste moment waarop u kunt vragen om "vergeten" te worden, is wanneer de 
bestelling met succes is voltooid.

(7) Door uw persoonlijke gegevens te verwijderen, wordt uw account inactief. 
Natuurlijk kunt u als gast door de online winkel en de aangeboden producten 
bladeren en bestellingen plaatsen of een nieuwe registratie doen.

(8) De beheerder verwijdert niet de gegevens waartoe hij wettelijk verplicht is op te 
slaan, ook voor bescherming in verband met gerechtelijke vorderingen tegen hem 
of het bewijs van hun rechten.

6.5) Recht op beperking:

Kunst. 11. (1)U hebt het recht om de beheerder te vragen om te beperken de verwerking 
van gegevens die op u betrekking hebben wanneer:

• de juistheid van persoonsgegevens aanvechten gedurende een periode die de 
Beheerder in staat stelt de juistheid van persoonsgegevens te verifiëren;

• de verwerking is onrechtmatig, maar u wilt niet dat de persoonsgegevens 
worden gewist, alleen het gebruik wordt beperkt;

• De verwerkingsverantwoordelijke heeft geen persoonsgegevens meer nodig 
voor de verwerking, maar u hebt ze nodig om uw rechtsvorderingen vast te 
stellen, uit te oefenen of te verdedigen;

• U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in afwachting van verificatie of de 
rechtsgronden van de Beheerder voorrang hebben op uw belangen.

(2) De beheerder kan u vragen om uw identiteit te verifiëren en identiteit met de 
betrokkene.
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6.6) Recht op overdraagbaarheid:

Kunst. 12. (1)Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens of de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract 
met de beheerder, of als uw gegevens op een geautomatiseerde manier worden 
verwerkt, kunt u:

• om de Beheerder te vragen om u uw persoonsgegevens in een leesbaar formaat te 
verstrekken en deze over te dragen aan een andere Beheerder;

• om de Beheerder te vragen uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen 
aan een door u aangewezen beheerder, wanneer dit technisch haalbaar is.

(2) U kunt het recht op overdraagbaarheid uitoefenen door ons te sturen naar: e-
mail ingevuld formulier volgens bijlage № 3 of verzoek in vrije tekst, waarna de 
beheerder naar de e-mail zal sturen.

(3) De beheerder kan u vragen om uw identiteit te verifiëren en identiteit met de 
betrokkene.

6.7) Recht om informatie te ontvangen:

Kunst. 13.U kunt de Beheerder vragen u te informeren over: alle ontvangers aan 
wie de persoonsgegevens waarvoor rectificatie, wissing of beperking van de 
verwerking is gevraagd, zijn bekendgemaakt. De beheerder kan weigeren deze 
gegevens te verstrekken indien dit onmogelijk zou zijn of een onevenredige 
inspanning zou vergen.

6.8) Recht van bezwaar:

Kunst. 14.U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van: 
persoonsgegevens van de Beheerder die op hem betrekking hebben, ook indien ze 
worden verwerkt met het oog op profilering of direct marketing.

6.9) Uw rechten bij een inbreuk op de beveiliging van uw 
persoonsgegevens:

Kunst. 15. (1)Als de beheerder een inbreuk op de beveiliging van: uw 
persoonsgegevens, die een hoog risico kunnen vormen voor uw rechten en 
vrijheden, stelt hij u onverwijld op de hoogte van de overtreding, evenals van de 
genomen of te nemen maatregelen.

(2) De beheerder is niet verplicht u hiervan op de hoogte te stellen als:

• passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen heeft genomen met 
betrekking tot gegevens waarop de inbreuk op de beveiliging betrekking heeft;
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• vervolgens maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de inbreuk geen 
hoog risico voor uw rechten inhoudt;

• kennisgeving zou een onevenredige inspanning vergen.

6.10) Personen aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt:

Kunst. 16.Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens en het 
verstrekken van: de dienst in zijn volledige functionaliteit en met het oog op uw 
interesses, kan de beheerder de gegevens verstrekken aan de volgende personen 
die gegevensverwerkers zijn: zie de lijst met gegevensverwerkers . De genoemde 
verwerkers van persoonsgegevens voldoen aan alle eisen van rechtmatigheid en 
beveiliging bij de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens.

Kunst. 17.De beheerder geeft uw gegevens niet door aan derde landen.

Kunst. 18.In het geval van een schending van uw rechten op grond van het 
bovenstaande of de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het 
recht om als volgt een klacht in te dienen bij de Commissie voor gegevensbescherming:

Naam Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens

Hoofdkantoor en adres van 
het management

Sofia 1592, Blvd. "Prof. Tsvetan 
Lazarov ”№ 2
Sofia 1592, Blvd. "Prof. Tsvetan 
Lazarov ”№ 2Postadres

Telefoon
webpagina

02 915 3 518
www.cpdp.bg

Kunst. 19.U kunt al uw rechten uitoefenen om de uwe te beschermen 
persoonsgegevens via de formulieren die bij deze informatie zijn gevoegd. 
Uiteraard zijn deze formulieren optioneel en kunt u uw verzoeken indienen in elke 
vorm die een verklaring bevat en u als gegevenshouder identificeert.

Kunst. 20.Indien de toestemming betrekking heeft op een overdracht, beschrijft de 
Beheerder: de mogelijke risico's van gegevensoverdracht naar derde landen bij gebrek 
aan een oplossing voor adequate bescherming en passende rechtsmiddelen.
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Gehecht
Formulier voor herroeping van toestemming

Uw naam*:
Feedbackgegevens (e-mail) *:

Naar
Naam MUTIV BG OOD

UIC / BULSTAT 206044443

Hoofdkantoor en adres van het management Razlog 2760, Tsar Samuil Street 5

Postadres Razlog 2760, Tsar Samuil Street 5

Telefoon + 359 892 238 257

E-mail info@tom-bg.com

Website https://tom-bg.com

☐ Ik trek mijn toestemming voor het verzamelen, verwerken en opslaan van de 
volgende door mij verstrekte persoonsgegevens:
☐ Alle persoonlijke gegevens door mij verstrekt
☐ Alleen op deze gegevens а .voor de volgende doeleinden: ☐ De volgende doelstellingen: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………. 
☐ Alle doelen
☐ Ik verklaar dat ik bekend ben met de voorwaarden van het bedrijf 
voor dienstverlening na intrekking van de toestemming.

In het geval van een inbreuk op uw rechten op grond van de bovenstaande of 
toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om als 
volgt een klacht in te dienen bij de Commissie voor gegevensbescherming:

Naam Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens

Hoofdkantoor en adres van het management Sofia, prof. Tsvetan Lazarov "2"

Postadres Sofia, prof. Tsvetan Lazarov "2"

Telefoon 02 915 3 518

webpagina www.cpdp.bg
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Gehecht
Een verzoek om "vergeten" te worden - en

Uw naam*:
Feedbackgegevens (e-mail) *:

Naar

Naam MUTIV BG OOD

UIC / BULSTAT 206044443

Hoofdkantoor en adres van het management Razlog 2760, Tsar Samuil Street 5

Postadres Razlog 2760, Tsar Samuil Street 5

Telefoon + 359 892 238 257

E-mail info@tom-bg.com

Website https://tom-bg.com

Ik verzoek dat alle persoonsgegevens die u verzamelt, verwerkt en opslaat, die door 
mij of door aan mij gelieerde derden zijn verstrekt, volgens de opgegeven 
identificatie, uit uw databases worden verwijderd.

Ik verklaar dat ik me ervan bewust ben dat sommige of al mijn persoonlijke 
gegevens nog steeds door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt en 
opgeslagen om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen.

In het geval van een inbreuk op uw rechten op grond van de bovenstaande of 
toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om als 
volgt een klacht in te dienen bij de Commissie voor gegevensbescherming:

Naam Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens

Hoofdkantoor en adres van het management Sofia, prof. Tsvetan Lazarov "2"

Postadres Sofia, prof. Tsvetan Lazarov "2"

Telefoon 02 915 3 518

webpagina www.cpdp.bg
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Gehecht
Verzoek om overdraagbaarheid van lich

Uw naam*:
Feedbackgegevens (e-mail) *:

Naar

Naam MUTIV BG OOD

UIC / BULSTAT 206044443

Hoofdkantoor en adres van het management Razlog 2760, Tsar Samuil Street 5

Postadres Razlog 2760, Tsar Samuil Street 5

Telefoon + 359 892 238 257

E-mail info@tom-bg.com

Website https://tom-bg.com

Beheerder - accepteren van de gegevens / eventueel in te vullen /:

Naam
Identificatienummer (UIC, BULSTAT, 
registratienummer in het CPDP)

E-mail

API-interface

Gelieve mijn persoonlijke gegevens in het volgende formaat over te dragen:
☐ XML ☐ JSON ☐ CSV Vriend:
Ik wil graag dat mijn persoonlijke gegevens in het geselecteerde formaat worden doorgegeven aan 
mij / de beheerder die ik heb aangegeven:
☐Op het punt e-mail of via API ……………………………………………………………………………. 
☐Op optische of elektronische media (CD, DVD, USB) op uw adres

In het geval van een inbreuk op uw rechten op grond van de bovenstaande of 
toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om als 
volgt een klacht in te dienen bij de Commissie voor gegevensbescherming:

Naam Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens

Hoofdkantoor en adres van het management Sofia, prof. Tsvetan Lazarov "2"

Postadres Sofia, prof. Tsvetan Lazarov "2"

Telefoon 02 915 3 518

webpagina www.cpdp.bg
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Gehecht
Verzoek om correctie van gegevens

Uw naam*:
Feedbackgegevens (e-mail *):

Naar

Naam MUTIV BG OOD

UIC / BULSTAT 206044443

Hoofdkantoor en adres van het management Razlog 2760, Tsar Samuil Street 5

Postadres Razlog 2760, Tsar Samuil Street 5

Telefoon + 359 892 238 257

E-mail info@tom-bg.com

Website https://tom-bg.com

Corrigeer de volgende persoonlijke gegevens die we verzamelen, verwerken en 
opslaan die door mij of door aan mij gelieerde derden zijn verstrekt, als volgt:

Te corrigeren gegevens: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

Corrigeer ze als volgt: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

In het geval van een inbreuk op uw rechten op grond van de bovenstaande of 
toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om als 
volgt een klacht in te dienen bij de Commissie voor gegevensbescherming:

Naam Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens

Hoofdkantoor en adres van het management Sofia, prof. Tsvetan Lazarov "2"

Postadres Sofia, prof. Tsvetan Lazarov "2"

Telefoon 02 915 3 518

webpagina www.cpdp.bg
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