
Защитата на Вашите лични данни за нас е изключително важна. Поради тази 
причина ние обработваме Вашите данни въз основа на законовите разпоредби и 
при спазването на действащите разпоредби за защита на личните данни. В 
настоящата Декларация за защита на личните данни ще получите информация за 
обработката на данни в рамките на нашите интернет-страници (www.rotho.com,
www.appmybox.com, www.aalta.com, www.madeibox.com, www.modlife.ch,
www.rotho-renew.com, www.rotholoft.com, www.rothopro.com, mypet.rotho.com),
както и при използването на нашите онлайн-магазини (www.rothoshop.de,
www.rothoshop.at, www.rothoshop.ch, www.rothoshop.nl).

1. Отговорници по защита на личните данни 

Обработката на данните на нашите уебсайтове се извършва чрез съответния 
администратор на уебсайта, фирма от Rotho Group. Отговорните представители и 
данните за контакт се намират съответно в раздела За проекта на уебсайта. 

2. Упълномощен представител по защита на личните данни

Адресът на упълномощения представител по защита на личните данни на Rotho 
Group е следният: 

Robert Thoma GmbH
z.Hd. die Datenschutzbeauftragte
Hauptstr. 84
79733 Görwihl

E-Mail: datenschutz@rotho.com
Тел.: ++49 351 2820 51 75  

3. Обработка на данните

3.1 Обща информация, изтриване 

Лични данни са всички данни, които Ви идентифицират като лице, а именно име, 
адрес, имейл-адреси или онлайн-идентификации.  

Личните данни на нашите потребители се използват както следва:  

1. изпълнение на нашите услуги 
2. осигуряване на техническата поддръжка 



Лични данни предаваме на трети лица само с Вашето изрично съгласие, при 
финансови операции (извършване на банкови транзакции), при доставката на 
стоки (доставка чрез пощенски услуги), или ако е необходимо за друго, за да 
изпълним нашите договорни задължения спрямо Вас. 

Личните данни се изтриват, след като изпълнят целта си и няма задължение за 
тяхното съхранение.  

3.2 Информативно използване на нашия уебсайт 

При само информативно използване на уебсайта, т.е. когато влезете само за 
използване на уебсайта, регистрите се или ни изпращате информация, не 
събираме лични данни, с изключение на данните, които предава Вашият браузър, 
за да осъществи посещението на уебсайта. Това са: 

 IP-адрес  
 дата и час на запитването  
 разлика в часовата зона по Гринуич (GMT)  
 съдържание на запитването (конкретна страница)  
 статус за достъп/HTTP-статус код  
 съответното количество прехвърлени данни  
 уебсайт, от който идва запитването  
 браузър  
 оперативна система и нейния интерфейс  
 език и версия на софтуера на браузъра  

Ние запаметяваме тези данни под формата на Log-файлове за ограничено време, 
за да можем да анализираме и отстраним евентуални технически проблеми. 
Правно основание за това е чл. 6 ал. 1, буква f съгл. Общия регламент за защита 
на данните /DSGVO/. В зависимост от интернета тези данни се обработват 
неизбежно от многобройни сървъри, докато Вашето запитване достигне до нашия 
уебсайт; поради това е възможно събиране и използване и в „трети държави“ 
(напр. САЩ). Нашата фирма няма влияние върху този процес. С изключение на 
тази техническа неизбежност доставчикът на това представяне чрез интернет не 
предава лични данни на държави извън зоната на приложение на ЕС-Общия 
регламент за защита на данните респ. без адекватно ниво на защита на данните.   

Наред с чисто информативното използване на нашия уебсайт ние предлагаме и 
различни услуги, които може да използвате, ако имате интерес. За това по 
принцип трябва да посочите и други лични данни, които използваме за 
осъществяването на съответната услуга. Ако е възможно посочването на 
допълнителни данни по желание, те са отбелязани по съответния начин.  



3.3 Формуляр за контакт 

Ако осъществите контакт с нас чрез формуляр на уебсайта или по имейл, Вшият 
имейл-адрес, име, адрес, телефонен номер и другите, посочени от Вас данни, се 
запаметяват от нас, за да отговорим на Вашите въпроси. Изпращането на 
отговора на запитванията се извършва чрез некриптиран имейл. Свързаните с 
това данни се изтриват 6 месеца след създаването на контакта, ако няма 
изискване за по-дълго съхранение. Ако съществуват законови срокове за 
съхранение, тези данни се блокират. 

Обработката на данни се извършва въз основа на законовите разпоредби на чл. 6 
ал. 1, букви a (съгласие) и b (изпълнение на договор) съгл. Общия регламент за 
защита на данните /DSGVO/. Обработката, особено комуникацията чрез 
некриптиран имейл, е законосъобразна, ако сте дали съгласие за обработката. 
Може да се откажете по всяко време от Вашето съгласие с бъдещо действие.  

3.4 Newsletter

Ако желаете да получавате предложения на уебсайта Newsletter /бюлетин/, е 
необходимо да посочите имейл-адрес, както и информация, която ни разрешава 
проверката, че Вие сте собственикът на посочения имейл-адрес и сте съгласен с 
получаването на Newsletter. Тези данни използваме само за изпращането на 
исканата информация. Правно основание за това е чл. 6 ал. 1, буква а съгл. 
Общия регламент за защита на данните /DSGVO/. 

Даденото съгласие за запаметяване на данните, имейл-адреса, както и неговото 
използване за изпращането на Newsletter може да отмените по всяко време чрез 
линка за отказ. 

3.5 Използване на нашите онлайн-магазини, създаване на клиентски акаунт

При Вашата покупка чрез нашите онлайн-магазини се събират лични данни, които 
са ни необходими за обработката на Вашата поръчка. Това се отнася до следните 
данни: име, имейл-адрес, улица, ПК, град, телефонен номер, данни за плащане. 
Освен това данните за Вашата поръчка: продукт, дата, номер на поръчка, начин 
на плащане и номер на фактура. Запаметяваме и използваме Вашите данни с цел 
изпълнение на договора. За тази цел работим с фирми, предлагащи извършване 
на плащане и доставка. Правно основание за това е чл. 6 ал. 1 буква b) съгл. 
Общия регламент за защита на данните /DSGVO/. 

Необходимите задължителни данни за реализирането на договорите са 
отбелязани, останалите данни са доброволни. Правно основание за обработката 
е чл. 6 ал.1 буква а респ. b съгл. Общия регламент за защита на данните 
/DSGVO/.



Вашите данни се изтриват, след като вече няма правно основание за тяхното 
съхранение, по принцип 10 години след Вашата поръчка. Още след изтичането на 
гаранционните срокове ние ограничаваме обработката на данни, т.е. Вашите 
данни се използват само с цел спазване на законовите задължения.  

За да се предотврати неоторизиран достъп на трети лица до Вашите лични данни, 
особено финансови данни, процесът на поръчката се кодира чрез SSL-техника.  

Ако искате да поръчате нещо в нашия онлайн-магазин, може да изберете, дали да 
посочите Вашите данни за поръчката само еднократно или да създадете 
клиентски акаунт, при което Вашите данни се запаметяват за следващи поръчки.  

При създаване на акаунт в „Моят акаунт“ посочените от Вас данни се запаметяват 
с право на отказ. Винаги може да изтриете клиентския акаунт. 

4. Предаване на данни в рамките на Rotho Group, поръчки в чужбина 

Предаването на лични данни в рамките на фирмите на Rotho Group се извършва 
за вътрешни административни цели на централния отдел за работа с клиенти и 
обработка на поръчките. Получателите на личните данни за обработката са 
фирмите на Rotho Group, особено Rotho Kunstoff AG във Вюренлинген 
(Швейцария) респ. нашите производствени бази в Полша. Rotho Group задължава 
своите фирми чрез вътрешни разпоредби за предприемане на технически-
организационни мерки за спазване на сигурността при обработката на личните 
данни.   

5. Cookies

Тези интернет-страници използват така наречените Cookies /бисквитки/. Cookies 
/бисквитките/ служат за удобното, ефективното и сигурното използване на нашите 
предложения. Cookies /бисквитките/ са малки текстови файлове, които се 
изпращат на Вашия компютър и запаметяват от Вашия браузър. 

Използваме Cookies /бисквитки/, за да можем да Ви идентифицираме при 
следващо търсене, ако имате при нас акаунт. В противен случай трябва винаги да 
се логвате отново при всяко посещение. Правно основание за това е чл. 6 ал. 1, 
буква f съгл. Общия регламент за защита на данните /DSGVO/. Този уебсайт 
използва Cookies /бисквитки/ в следния обем: 

 Преходни бисквитки (временна употреба) 
 Дълготрайни бисквитки (употреба ограничена по време) 
 Third Party Cookies (от трети доставчици) 



Преходните бисквитки се изтриват автоматично след като затворите браузъра. 
Към тях спадат особено Session-Cookies. Те запаметяват така наречения Session-
ID, с който могат да се присвоят различни запитвания на Вашия браузър към 
общата сесия. По този начин Вашият компютър може да бъде разпознат отново, 
когато се върнете на уебсайта. Session-Cookies се изтриват автоматично, след 
като излезете или затворите браузъра.  

Дълготрайните бисквитки се изтриват автоматично след определено време, което 
може да бъде различно в зависимост от бисквитката. Вие може да изтриете 
бисквитките по всяко време в настройките за сигурност на Вашия браузър.  

Може да конфигурирате настройките на Вашия браузър в съответствие с Вашите 
желания и напр.   да отхвърлите приемането на Third-Party-Cookies или на всички 
Cookies. Обръщаме Ви внимание, че в този случай евентуално няма да може да 
използвате всички функции на този уебсайт.  

Тази запаметена информация се запаметява след това отделно от евентуално 
посочените при нас данни. Особено данните на Cookies /бисквитките/ не се 
свързват с Вашите следващи данни. 

Може да настроите Вашия браузър така, че да получавате информация за 
използването на Cookies /бисквитки/ и да разрешавате Cookies /бисквитки/ само в 
отделни случаи, да определяте приемането на Cookies /бисквитки/ за определени 
случаи или да ги изключите изобщо, както и да активирате автоматичното 
изтриване на Cookies /бисквитки/ при затварянето на браузъра. При 
деактивирането на Cookies /бисквитките/ може да се ограничи функционалността 
на този уебсайт. 

6. Услуги за анализ 

6.1

На нашите уебсайтове сме интегрирали инструменти за анализ с цел маркетинг и 
оптимизиране на нашите предложения. Освен това се предават посочените в 
точка 3.2 данни. Правно основание за това е чл. 6 ал. 1, буква f съгл. Общия 
регламент за защита на данните /DSGVO/. 



6.2 Google Analytics

Нашите уебсайтове използват Google Analytics, услуга за уеб-анализ на Google 
Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. („Google“). Google
Analytics използва „Cookies“, текстови файлове, които се запаметяват на Вашия 
компютър и осъществяват чрез Вас анализ на използването на уебсайтовете. 
Създаваната чрез Cookie /бисквитката/ информация за Вашето използване на 
този уебсайт по принцип се предава на сървър на Google в САЩ и се запаметява 
там. На нашите уебсайтове използваме IP-анонимизиране. По този начин Вашият 
IP-адрес предварително се съкращава от Google в рамките на държавите-членки 
на Европейския съюз или в други държави по споразумението за Европейската 
икономическа общност. Само по изключение пълният IP-адрес се предава на 
сървър на Google в САЩ и там се съкращава. По поръчка на администратора на 
този уебсайт Google ще използва тази информация за оценка на Вашето 
използване на уебсайта, за изготвяне на рапорти за функционирането на 
уебсайта и свързаните с използването на интернет услуги по отношение на 
администратора на уебсайта.  

Предаденият IP-адрес от Вашия браузър в рамките на Google Analytics не се 
свързва с другите данни на Google.  

Със съответна настройка на софтуера на Вашия браузър може да спрете 
запаметяването на Cookies /бисквитки/; обръщаме Ви внимание, че в този случай 
евентуално няма да може да използвате всички функции на този уебсайт.  

Освен това може да спрете събирането на данните, създадени чрез Cookie 
/бисквитката/ и данните, отнасящи се до Вашето използване на уебсайта (вкл. 
Вашия IP-адрес) от Google, както и обработката на тези данни от Google, като 
свалите от следния линк наличния Browser-Plug-in и го инсталирате: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Може да спрете събирането на данни чрез 
Google Analytics, като кликнете на следния линк. Създава се Opt-Out-Cookie, която 
спира събирането на Вашите данни при следващи посещения на този уебсайт: 
Деактивиране на Деактивиране на Google Analytics

Повече информация за работата с потребителски данни при Google Analytics ще 
намерите в Декларацията за защита на личните данни на Google: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Използването на Google Analytics става в съответствие с предпоставките, за които 
немските власти по защита на данните са се споразумели с Google. Информация 
на третия доставчик: https://support.google.com/analytics/answer/6004245, както и 
Декларацията за защита на личните данни:  

https://policies.google.com/privacy. Google се подчинява на EU-US Privacy Shield: 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.



6.3 Econda

На нашия онлайн-магазин използваме Econda, инструмент за анализ на Econda 
GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe. За подходящо за потребителите 
оформление, както и за оптимизиране на този уебсайт се събират и запаметяват  
анонимизирани данни чрез решения и технологии на econda GmbH, както и от 
тези данни се създават потребителски профили при използване на псевдоними. 
За тази цел може да се използват Cookies /бисквитки/, които дават възможност за 
повторното разпознаване на интернет браузъра. Потребителски профили не се 
свързват с данни за носителя на псевдонима без изричното съгласие на 
посетителя. Особено IP-адреси след постъпването им се правят неузнаваеми, 
поради което присвояването на потребителски профили към IP-адреси става 
невъзможно. Анализът на поведението на потребителите се извършва въз основа 
на чл. 6 ал. 1, буква f съгл. Общия регламент за защита на данните /DSGVO/. 
Администраторът на уебсайта има законен интерес към анонимизиран анализ на 
поведението на потребителите, за да оптимизира както своя уебсайт, така и 
своята реклама. 

7. Онлайн – реклама (Google Adwords) 

7.1

Правното основание за обработката на Вашите данни е чл. 6 ал. 1, буква f съгл. 
Общия регламент за защита на данните /DSGVO/.  

7.2

Използваме предложението на Google Adwords, (така нареченото Google 
Adwords), за да привлечем вниманието за наши атрактивни предложения на 
външни уебсайтове. В зависимост от данните на рекламните кампании можем да 
определим, колко успешни са отделните рекламни мероприятия. По този начин 
проследяваме интереса към показването на реклама, която представлява интерес 
за Вас и прави нашият уебсайт по-атрактивен за Вас, което ни помага за 
преценката на нашите разходи за реклама. 

Тези рекламни средства се предават от Google чрез така наречения „Ad Server“. 
За това използваме Ad Server Cookies, чрез които могат да бъдат оценени 
определени параметри за оценка на успеха на рекламите или кликванията от 
потребителите. След като попаднете чрез Google-реклама на нашия уебсайт, във 
Вашия компютър се запаметява една бисквитка чрез Google Adwords. Тези 
бисквитки губят своята валидност по принцип след 30 дни и не служат за да Ви 
идентифицират лично. 

Към тази бисквитка по принцип се запаметяват като стойности за анализ Unique 
Cookie-ID, броят Ad Impressions за място (Frequency), последното впечатление 
(отнася се за Post-View-Conversions), както и Opt-out-информация (маркировка, че 
потребителят не желае вече контакт). 



Тези Cookies /бисквитки/ дават възможност на  Google да разпознае отново Вашия 
интернет-браузър. След като потребител посети определен уебсайт на Adwords-
клиент и запаметената на неговия компютър Cookie /бисквитка/ все още не е 
изтекла, Google и клиентът могат да видят, че потребителят е кликнал на 
рекламата и е прехвърлен на този сайт. Към всеки Adwords-клиент се присвоява 
различна Cookie /бисквитка/. По този начин Cookies /бисквитките/ не могат да се 
проследяват чрез уебсайтовете на Adwords-клиентите. Ние самите не събираме и 
обработваме лични данни при посочените рекламни мероприятия. Ние 
получаваме от Google само статистически оценки. Въз основа на тези оценки 
може да разберем, кои от използваните рекламни мероприятия са особено 
ефективни. Не получаваме други данни от използването на рекламни средства, 
като не можем да идентифицираме потребителя въз основа на тази информация. 

Въз основа на използваните инструменти за маркетинг Вашият браузър създава 
автоматично директна връзка със сървъра на Google. Ние нямаме влияние върху 
обема и друго използване на данните, които се събират чрез употребата на този 
инструмент от Google и поради това Ви информираме съответно за нашата 
информираност: Чрез използването на AdWords Google получава информация, че 
сте извикали или кликнали на наша реклама, която е част от нашето интернет-
представяне. Ако сте регистрирани за услуга на Google, Google може да присвои 
посещението към Вашия акаунт. Дори ако не сте регистрирани в Google респ. не 
сте логнати, има възможност операторът да разбере и запамети Вашия IP-адрес. 

Вие може да спрете участието в този Tracking-процес по различни начини: a) чрез 
съответна настройка на софтуера на Вашия браузър, особено потискането на 
трети бисквитки води до това, че няма да получавате реклама от трети оператори; 
b) чрез деактивиране на Cookies /бисквитките/ за Tracking, като настроите Вашия 
браузър така, че Cookies /бисквитките/ се блокират от домейна 
„www.googleadservices.com“, https://www.google.com/settings/ads, при което тази 
настройка се изтрива, когато изтрийте Вашите Cookies; c) чрез деактивиране на 
рекламите, свързани с интереса на оператора, които са част от кампанията за 
автоматично регулиране „About Ads“, чрез линка http://www.aboutads.info/choices,
при което тази настройка се изтрива, когато изтриете Вашите Cookies; d) чрез 
непрекъснато деактивиране във Вашите браузъри Firefox, Internetexplorer или 
Google Chrome на линка http://www.google.com/settings/ads/plugin. Обръщаме Ви 
внимание, че в този случай евентуално няма да може да използвате всички 
функции на това предложение. 

Допълнителна информация за защита на данните при Google ще намерите тук: 
https://policies.google.com/privacy und https://services.google.com/sitestats/en.html.
Като алтернатива може да посетите уебсайта на Network Advertising Initiative (NAI) 
на http://www.networkadvertising.org/ Google се подчинява на EU-US Privacy Shield: 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.



8. Използване на услуги на трети оператори (LinkedIn, YouTube) 

Използването на следните описани услуги на трети лица се извършва в интерес 
на атрактивното представяне на нашите онлайн-предложения. Това представлява 
законен интерес по смисъла на чл. 6 ал. 1, буква f съгл. Общия регламент за 
защита на данните /DSGVO/. 

8.1 Използване на LinkedIn 

Ние предоставяме в момента на някои от нашите страници извикването на 
LinkedIn чрез така наречения Social Bookmark. За да имате Вие пълен контрол 
върху данните, LinkedIn се предлага само като линк. След кликването на 
предлаганата графика Вие ще бъдете прехвърлени на страницата на LinkedIn и 
едва след това потребителските данни се предават на LinkedIn.  

Допълнителна информация за целта и обема на събирането на данни и тяхната 
обработка ще получите от LinkedIn. Запознайте се с техните указания за защита 
на данните:  

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA;
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

8.2 Използване на  YouTube-видеоматериали 

Ние използваме YouTube-видеоматериали при нашето онлайн-предложение, 
които са запаметени на http://www.YouTube.com и могат да се гледат директно от 
нашия уебсайт. 

Чрез посещението на уебсайта YouTube получава информация, че сте извикали 
съответната подстраница на нашия уебсайт. Освен това се предават данните, 
посочени в § 3 на тази декларация. Това става независимо, дали YouTube 
предоставя потребителски акаунт, чрез който Вие сте се логнали, или дали не 
съществува потребителски акаунт. Когато сте логнати при Google, Вашите данни 
се присвояват директно към Вашия акаунт. Ако не желаете присвояване на Вашия 
профил при YouTube, трябва да излезете от там преди активирането на екранния 
бутон. YouTube запаметява Вашите данни като потребителски профил и ги 
използва с цел реклама, проучване на пазара и/или подходящо за потребителите 
оформление на своя уебсайт. 

Такъв анализ се извършва особено (дори и за потребители, които не са се 
логнали) за създаване на съответваща на потребностите реклама и за 
информиране на други потребители на социалните мрежи за Вашата активност на 
нашия уебсайт. Вие имате право на възражение срещу създаването на тези 
потребителски профили, като го отправите към YouTube. 



Допълнителна информация за целта и обема на събирането на данни и тяхната 
обработка ще получите чрез YouTube в Декларацията за защита на личните 
данни. Там ще намерите и друга информация за Вашите права в тази връзка и  

възможностите за настройка за защита на Вашата лично пространстранство: 
https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en. Google обработва Вашите лични 
данни и в САЩ и се подчинява на EU-US-Privacy-Shield, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8.3 Използване на Instagram 

Ние предлагаме линк за Instagram, оператор: Instagram Inc., 1601 Willow Road, 
Menlo Park, CA 94025, USA, на някои от нашите уебсайтове. След кликването на 
графиката Вие ще бъдете прехвърлени на Instagramm и едва след това 
потребителските данни се предават на Instagramm. Допълнителна информация за 
целта и обема на събирането на данни и тяхната обработка ще получите на:  
https://instagram.com/about/legal/privacy/.

8.4. Използване на Facebook

Ние предлагаме на някои от нашите страници линк за Facebook, оператор 
Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. След кликването 
на графиката Вие ще бъдете прехвърлени на Facebook и едва след това 
потребителските данни се предават на Facebook. Допълнителна информация за 
целта и обема на събирането на данни и тяхната обработка ще получите на:
https://en-gb.facebook.com/policy.php

8.5 Използване на Google Maps 

На този уебсайт използваме предложението на Google Maps. По този начин 
можем да Ви показваме интерактивни карти директно на уебсайта и Ви даваме 
възможност за удобно използване на функцията за карти. Правно основание за 
това е чл. 6 ал. 1, буква f съгл. Общия регламент за защита на данните /DSGVO/.  

Чрез посещението на уебсайта Google получава информация, че сте извикали 
съответната подстраница на нашия уебсайт. Освен това се предават посочените 
в точка 3.2 на тази декларация данни.  

Това става независимо, дали Google предоставя потребителски акаунт, чрез който 
Вие сте се логнали, или дали не съществува потребителски акаунт. Когато сте 
логнати при Google, Вашите данни се присвояват директно към Вашия акаунт. Ако 
не желаете присвояване на Вашия профил при Google, трябва преди това да 
излезете от там. Google запаметява Вашите данни като потребителски профил и 
ги използва с цел реклама, проучване на пазара и/или подходящо за 
потребителите оформление на своя уебсайт. 



Такъв анализ се извършва особено (дори и за потребители, които не са се 
логнали) за създаване на съответстваща на потребностите реклама и за 
информиране на други потребители на социалните мрежи за Вашата активност на 
нашия уебсайт. Вие имате право на възражение срещу създаването на тези 
потребителски профили, като го отправите към Google. 

Допълнителна информация за целта и обема на събирането на данни и тяхната 
обработка ще получите чрез Plug-in-оператора в  Декларациите за защита на 
личните данни на оператора. Там ще намерите и друга информация за Вашите 
права в тази връзка и възможностите за настройка за защита на Вашата лично 
пространство: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en. Google обработва 
Вашите лични данни и в САЩ и се подчинява на EU-US Privacy Shield, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

9. Използване на Apps /приложения/

Чрез нашите страници може да използвате нашия App „APPMyBox“. С APPMyBox 
може да организирате и архивирате прегледно в смартфона кутии за съхранение 
и предмети - благодарение на индивидуалния QR-код, с който са обозначени 
всички кутии за съхранение на Rotho. За да се регистрирате за App 
/приложението/, въведете фамилно име, собствено име и останалата необходима 
информация. Тези данни са необходими за изпълнението на договора и се 
съхраняват на нашите сървъри за времето, необходимо за изпълнение на 
услугата. Правно основание за това е чл. 6 ал. 1, буква b съгл. Общия регламент 
за защита на данните /DSGVO/. Когато използвате App /приложението/, нашите 
сървъри регистрират временно IP-адреса на Вашето устройство и други 
технически характеристики, като например посочената информация (чл. 6 ал. 1, 
буква b съгл. Общия регламент за защита на данните /DSGVO/. Освен това Rotho 
не използва данните за други цели. В този App /приложение/ имате възможност да 
използвате различни функции, които са предоставени от трети лица (напр. Apple 
или Google), като за използването за обработката на данни отговаряте Вие. За 
подробности за функциите и как може да включите респ. изключите използването, 
моля информирайте се от съответния производител на операционната система. 

За да може да използвате App /приложението/ на Вашето устройство, App 
/приложението/ трябва да има достъп до различни функции и данни на Вашето 
крайно устройство. За това е необходимо да дадете определени правомощия (чл. 
6 ал. 1, буква а съгл. Общия регламент за защита на данните /DSGVO/.  

Категориите за правомощия са програмирани по различен начин от различните 
производители. Така напр. 

при Android отделните правомощия са обобщени в категории за правомощия и 
Вие може да потвърдите само категорията по принцип.  



Вие може да отмените това съгласие по всяко време. Моля имайте предвид, че 
при отмяна евентуално няма да може да използвате всички функции на нашия 
App /приложение/.  

10. Права на потребителя

Вие имате право, 

a) да изискате информация за категориите на обработените данни, целта на 
обработката, възможни получатели на данните, планирания период на 
съхранение (чл. 15 Общия регламент за защита на данните /DSGVO/; 
b) да изискате корекция респ. допълнение на неправилни или непълни данни (чл. 
16 Общия регламент за защита на данните /DSGVO/;  
c) по всяко време да отмените дадено съгласие с бъдещо действие (чл. 7 ал. 3, 
съгл. Общия регламент за защита на данните /DSGVO/. 
d) да отмените обработка на данни, която трябва да се извърши въз основа на 
законен интерес, поради причини, които произтичат от Вашата особена ситуация 
(чл. 21 ал. 1 Общия регламент за защита на данните /DSGVO/); 
e) да изискате в определени случаи изтриването на данни в рамките на чл. 17 
Общия регламент за защита на данните /DSGVO/ - особено ако данните вече не 
са необходими за определената цел респ. не се обработват правомерно, или Вие 
сте отменили Вашето съгласие съгласно горепосоченото (c) или сте заявили 
директна отмяна съгласно горепосоченото (d);  
f) да изискате при определени обстоятелства ограничаването на данните, ако не 
е възможно изтриване респ. задължението за изтриване е спорно (чл. 18 Общия 
регламент за защита на данните /DSGVO/); 
g) на преносимост на данни, т.е. Вие може да получавате респ. предавате на 
други Вашите данни, които сте ни предоставили, в достъпен формат като напр. 
CSV (чл. 20 Общия регламент за защита на данните /DSGVO/). 
Ако сте дали съгласие за използване на данните, може да отмените съгласието по 
всяко време с бъдещо действие.  

Всички желания за информация, изтриване, запитвания за информация и 
преносимост на данни, претенции и отмяна на обработка на данни и т.н. 
изпращайте моля по имейл на datenschutz@rotho.com.

Ако смятате, че обработката на Вашите данни противоречи на правото на защита 
на данните или Вашите претенции по отношение на защита на данните са 
нарушени по някакъв начин, може да се обърнете също и към съответните 
инстанции за надзор на защита на данните на провинция Баден-Вюртенберг 
(https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/).



11. Сигурност на данните 

Ние поддържаме актуални технически и организационни дейности за гарантиране 
на обработката, особена за защитата на Вашите лични данни от опасности при 
преноса на данни, както и от получаване на информация от трети лица. Те се 
съгласуват с актуалното ниво на техниката, необходимостта от защита на личните 
данни и рисковете за Вашите права и свободи.  

12. Промяна на указанията за защита на данните 

Запазваме си правото да променяме указанията за защита на данните, за да ги 
съгласуваме с променените насоки или при промяна на нашите предложения.  

Актуализация: Май 2018 


