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ЦЕЛИ И РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 
ExxonMobil Petroleum и Chemical BVBA оценяват Вашия интерес към Спечелете 
безплатни приложения с Mobil 1™ („Промоцията”). Защитата на Вашите лични 
данни е важна за нас и ние бихме искали да разберете нашите практики относно 
събирането на информация от посетителите начините на използване на тази 
информация. 

Тази Декларация за защита на личните данни се отнася до информация, която е 
събрана по време на Промоцията. Участието е доброволно и се основава на 
настоящата Декларация за защита на личните данни и на Общите условия.   

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
Личната информация, която Вие ни предоставяте, ще бъде използвана от 
ExxonMobil Petroleum и Chemical BVBA и филиали на ExxonMobil в Европа 
(наричани събирателно в настоящата декларация „ExxonMobil”), и/или от наети 
дружества, единствено за целите на тази Промоция. 

Като част от тази промоция Вие може да посещавате различни уебсайтове, които 
прилагат различни политики за защита на личните данни, поради което 
препоръчваме да извършвате проверка на конкретната политика на всеки сайт. 

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ 
Когато извършвате посещение на нашия уебсайт във връзка с Промоцията, нашите 
уеб сървъри автоматично събират информация, която дава възможност на сайта 
да комуникира с Вашия браузър по време на посещението. Освен това 
използваме Google Analytics за проследяване на събраната статистическа 
информация, като брой посещения на сайта, кои части от сайта се избират от 
посетителите, IP адрес (интернет адрес, зададен на Вашия компютър от Вашия 
доставчик на интернет услуги), вид на домейна, вид на браузъра (например 
Firefox, Chrome, Edge или Internet Explorer), дата и час на деня. Ние използваме 
тази информация за статистически цели, които ни помагат да проектираме и 
управляваме уебсайта, както и да измерваме и подобряваме Промоцията. Тези 
видове информация не разкриват Лична информация, която би позволила 
идентифицирането или определянето на местоположението на отделните 
посетители.  

Събирането и използването на лична информация, тоест информация, която може 
да идентифицира конкретно лице, като име, адрес, телефонни номера, 
регистрационен номер на автомобил, имейл адрес, дата на раждане, е с 
поверителен характер. Ако по време на Вашето посещение Вие решите да се 
регистрирате за участие в Промоцията, Вие ще ни предоставите Лична 
информация.  



Личната информация, която ще ни предоставите по време на регистрацията, ще 
бъде използвана единствено за целите на Промоцията, за да ни даде възможност 
да Ви осигурим подходящ достъп до различни уебсайтове, страници и 
съдържание, както и за достъп и връчване на Наградата Ви чрез имейл. 
Периодично може да са необходими данни за връзка с Вас, за да можем да се 
свържем с Вас и да поискаме допълнителна информация относно Вашата заявка, 
съгласно посоченото в раздел 4 и 5 от Условията на Промоцията. 

Личната информация, която предоставяте за целите на тази Промоция, ще бъде 
съхранявана до края на промоцията и за срок от 18 месеца след това за 
административни цели, например проверка на Награди, проверки за 
злоумишлено използване и др. 

Ако поставите отметка в кутийката, с която искате да получавате актуална 
информация от ExxonMobil при регистрацията за участие в Промоцията, Вашите 
данни ще бъдат съхранявани от ExxonMobil и периодично ще Ви бъде изпращана 
маркетинг информация и новини, които ние считаме за актуални по отношение на 
Вас, докато изберете да преустановите получаването им. 

Ако изберете да не получавате такава информация или ако изберете да 
преустановите получаването на такава информация, ние няма да изпращаме или 
ще преустановим изпращането на такава информация.  

Както е пояснено по-долу в раздела за Прехвърляне на данни, ние не 
разпространяваме, не предоставяме за временно ползване и не продаваме Лична 
информация на трети страни с цел реализация от тяхна страна на техни продукти 
или услуги към Вас. 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА 
Въпреки че Промоцията може да представлява интерес за непълнолетни лица, 
чрез Промоцията ExxonMobil нямат за цел събирането на Лична информация от 
или за лица на възраст под 18 години. 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ 
Комуникацията чрез интернет и изпращането на информация, продукти и услуги 
към Вас чрез други средства включва преминаване на Ваша Лична информация 
през трети страни или нейното обработване от такива трети страни, но ExxonMobil 
не извършва продажба или разпространение на Лична информация на трети 
страни с цел реализация от тяхна страна на техни продукти или услуги към Вас. 

Ние възлагаме на други дружества и лица изпълнението на функции от наше име. 
Примерите за това включват изпълнение на поръчки, доставки, изпращане на 
поща и имейли, премахване на повтаряща се информация от списъци с клиенти, 
анализ на данни, предоставяне на пазарно съдействие, обработка на плащания с 
кредитни карти и предоставяне на обслужване на клиенти. Тези други дружества 
и лица разполагат с достъп до Лична информация, необходима за изпълнението 
на техните функции, но те нямат право да я използват за други цели.    



Ние можем да прехвърляме Личната информация, която събираме за Вас, в 
държави, които са различни от държавата, в която е извършено първоначалното 
събиране на информацията. Тези държави може да не разполагат със същото 
законодателство за защита на личните данни както държавата, в която 
първоначално сте предоставили информацията. Когато извършваме прехвърляне 
на Ваша информация към други държави, ние ще предпазим тази информация 
съгласно описаното в Декларацията за защита на личните данни. С 
предоставянето на данни в Промоцията и приемането на условията на тази 
Декларация за защита на личните данни, Вие предоставяте съгласие за 
извършването на такова прехвърляне, включително трансграничен пренос на 
данни, покривани от настоящата Декларация за защита на личните данни.  

ДЕЛИКАТНА ИНФОРМАЦИЯ 
ExxonMobil не се нуждаят от деликатна информация от посетителите във връзка с 
нашата Промоция, освен ако това се изисква по закон. Деликатната информация 
включва видове данни, отнасящи се до: раса или етнически произход, 
политически мнения, религиозни или други подобни убеждения, членство в 
професионални сдружения, физическо и психическо здраве, сексуален живот или 
криминално досие. Препоръчваме да не ни предоставяте деликатна информация 
от такова естество.  

ВАШИТЕ ПРАВА 
Ако живеете в държава със законодателство за пълна защита на личните данни, 
може да се прилагат определени права по отношение на събираната информация, 
включително правото на осведомяване и преглед на обработваната лична 
информация, правото на коригиране или премахване на неточна лична 
информация; както и правото за оттегляне на съгласието за обработване на лична 
информация.   

Можете да поискате премахване или промяна на Вашата Лична информация като 
се свържете с нас по посочените по-долу начини. Ние ще положим необходимото 
старание да изпълним Вашето искане.  

ВРЪЗКА С EXXONMOBIL 
Ако имате въпроси относно съдържанието на настоящата Декларация за защита 
на личните данни или относно обработването на лична информация, моля 
свържете се със Службата за защита на личните данни към ExxonMobil като 
използвате информацията по-долу. За нас ще бъде полезно да узнаем контекста, в 
който сте предоставили Лична информация, например във връзка с настоящата 
Промоция. 

ExxonMobil Global Services Company 

Attn: Data Privacy Office 

Esso Petroleum Company Limited 

Mail Point 5A 

Ermyn Way 

Leatherhead 

Surrey 

United Kingdom 

KT22 8UX 

data.privacy.office@exxonmobil.com 

mailto:data.privacy.office@exxonmobil.com


УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ИЗВЕСТИЯ И РЕДАКЦИИ 
Ако изберете да посетите уебстраници, свързани с Промоцията, и да предоставите 
допълнително Ваша Лична информация като част от тази промоция, всякакви 
разногласия относно защитата на лични данни ще се управляват от настоящата 
Декларация за защита на личните данни и от нашите Общи условия, включително 
всякакви ограничения на обезщетения, арбитраж на спорове и прилагане на 
законови положения. Запазваме правото за извършване на промени в настоящата 
декларация по всяко време без предизвестие, освен ако в настоящия документ е 
предвидено друго.   

В малко вероятния случай на извършване от наша страна на съществени 
изменения в настоящата Декларация за защита на личните данни по време на 
промоционалния период, ние ще публикуваме измененията на тази страница и 
ще актуализираме датата на редакция, посочена в началото на Декларацията за 
защита на личните данни.  

 


