ИНФОРМАЦИЯ
относно дейностите по обработване на лични данни
на клиентите на "НЕКСТ ЛЕВЪЛ ФИТНЕС" ЕООД
Уважаеми клиенти,
От 25-ти май 2018 г. във всички държави членки на Европейския съюз,
включително и в Р. България, започна да се прилага пряко т.нар. Общ регламент за
защита на личните данни (ОРЗД), чието пълно наименование е Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни.
I. Кои са Вашите законови права съгласно Общия регламент за защита на
данните:
С оглед постигане на добросъвестно и прозрачно обработване на личните Ви
данни от страна на „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД („Дружеството“), най-учтиво Ви каним
да се запознаете с правата си съгласно Общия регламент за защита на данните, а
именно:
1. При Ваше искане Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат
и с които Дружеството разполага за Вас в качеството му на администратор на лични
данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
2. Вие имате право да изискате от „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД да прехвърли тези
данни директно на друг администратор без възпрепятстване от наша страна;
3. При промяна на дадени обстоятелства във Ваши лични данни, Вие имате право
да изискате от нас тези данни да бъдат коригирани, както и правото да изискате
изтриване на част или всички лични данни, които сте предоставили на Дружеството и
които то обработва, при положение че спрямо „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД не се
прилага законово задължение за обработването, вкл. и съхранението на тези данни.
Такова задължение се прилага винаги, докато трае договорното Ви правоотношение с
„Некст Левъл Фитнес“ ЕООД, както и определен срок след това (вижте по-долу в
следващия раздел), тъй като обработването на лични данни е нужно за изпълнение на
задълженията на Дружеството по сключения договор;
4. Ако сте ни дали Вашето информирано съгласие да обработваме данните Ви за
целите на директния маркетинг, то Вие имате правото да оттеглите даденото съгласие
и да поискате от нас незабавно да изтрием Вашите лични данни от нашите бази данни,
при положение че спрямо „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД не се прилага друго законово
задължение за обработването им.
5. Вие имате право на възражение срещу обработването на Ваши лични данни,
когато считате, че същите не се обработват по законосъобразен начин, както и да
поискате ограничаване на обработването от наша страна;
6. При спор с Дружеството Вие имате право на жалба до Комисия за защита на
личните данни, когато се касае за законосъобразността на дейностите по обработване
на Вашите лични данни.
N.B.! Правата по предходните точки можете да упражните чрез писмено или
електронно заявление, изпратено до адреса на „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД в гр.
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София, п.к. 1700, р-н Студентски, бул. „Симеоновско шосе“ № 35, ет. 3, или до
следната електронна поща: info@nextlevelclub.bg.
II. Цел и основание на обработването. Срокове на съхранение на данните:
А) Вашите лични данни ще бъдат обработвани, в това число и съхранявани от
Дружеството единствено за целите на изпълнение на договорните отношения между
Вас и „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД, както и за изпълнение на законови задължения,
приложими спрямо Дружеството.
Б) Правното основание за обработване на личните Ви данни от страна на „Некст
Левъл Фитнес“ ЕООД е: (1) съществуването на договор за спортни или други услуги
между страните, в това число и създаването на профил (акаунт) в онлайн зоната за
клиенти на фитнес клубове „Next Level“, посредством който профил и мобилното
приложение Next Level Fitness App се изпълнява сключеният договор за предоставяне
на спортни услуги, (2) изпълнение на законово задължение по българското
законодателство, което се прилага спрямо „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД като данъчен
субект, регистриран в Република България, както и (3) защитата на легитимния
интерес на „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД за охрана и защита на имуществото на
клиентите и Дружеството чрез извършване на видеонаблюдение във фитнес
центровете на Дружеството.
В случаите на обработване на данните Ви за целите на директен маркетинг,
основанието е Вашето доброволно и информирано изрично съгласие, ако желаете да
го предоставите.
В) Срокът, в който Дружеството е задължено по закон да обработва личните Ви
данни, законът посочва на:
- за данни, съдържащи се в счетоводни документи - 10 (десет) години, считано от 1
януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
- за данни, съдържащи се във всички останали документи, включително записи в
електронни системи и хартиени архиви - до 5 (пет) години, считано от прекратяване на
договорните отношения между клиента и Дружеството;
- за целите на директния маркетинг - до изрично оттегляне на съгласието Ви за
това.
Г) Видеонаблюдение:
С оглед защита на Вашата безопасност, а също така и за защита на правата и
законните интереси на „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД във фитнес центровете на
Дружеството се извършва постоянно видеонаблюдение. Моля обърнете внимание, че
в помещенията, в които е въведено видеонаблюдение, или непосредствено пред тези
помещения, има монтирана информационна табела с текст, предупреждаващ за това
обстоятелство. Записите от камерите ще се съхраняват в специално предназначени за
целта помещения със защитена база данни, като достъп до тях ще имат само
оправомощени лица, които извършват охраната на обекта, а при необходимост достъп
до видеозаписите се предоставя и на компетентните органи, в случай на извършено
престъпление или съмнение за такова. Видеозаписите подлежат на автоматично
изтриване най-късно след 60 (шестдесет) календарни дни, след като са направени,
освен в случаите когато те съдържат данни за извършено нарушение на обществения
ред или престъпление, в който случай спрямо нас се прилага задължение да ги
съхраняваме по-дълго време.
III. Предаване на Вашите лични данни на държавни органи и трети лица:

2

Моля имайте предвид и това, че „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД предава Вашите
лични данни единствено на следните категории лица:
1. на компетентните държавни и общински органи за целите на данъчния контрол;
2. специализирани дружества, които извършват техническа поддръжка на
софтуерните продукти, с които оперира Дружеството, за целите на извършване на
самата техническа поддръжка - същите имат единствено достъп до Вашите данни,
доколкото имат достъп до самия системен продукт, който се осъществява под
наблюдението на служител на дружеството с цел максимална защита на данните Ви.
3. партньори и доставчици, които могат да обработват Вашите лични данни като
самостоятелни администратори на лични данни или да действат от наше име в
качеството на обработващи личните данни. Ние разкриваме на тези получатели само
тези Ваши лични данни, които са минимално необходими за изпълнението на
съответната услуга, свързана пряко със сключения договор между Вас и Дружеството.
Освен това, когато разкриваме данните Ви на обработващи личните данни от наше
име, ние предприемаме всички необходими мерки, за да гарантираме, че Вашите
данни ще се обработват при спазване на всички законови изисквания и че
обработващият личните данни е предприел необходимите технически и
организационни мерки за защитата на данните.
Лицата, на които можем да разкрием Ваши лични данни, включват доставчици на
платежни услуги, които ще обработват плащането Ви за сключените Договори за
предоставяне на спортни услуги и други продукти, доставчици на куриерски услуги и
др.
IV. Сигурността на Вашите данни е приоритет за нас:
Уведомяваме Ви, че „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД се отнася сериозно към
сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази
цел сме разработили разумни физически, електронни и документални процедури, за
да пазим данните, които събираме от случайно или неправомерно унищожаване,
загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или
обработвани по друг начин лични данни. Нашите политики и процедури за
информационна сигурност са тясно свързани с широко приетите международни
стандарти и редовно се преразглеждат и обновяват така, както е необходимо, за да
отговарят на нашите служебни нужди, промените в технологиите и нормативните
изисквания. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези
служители, доставчици на услуги на Дружеството на принципа на необходимост от
информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите
служебни или договорни задължения.
V. Контакти на администратора на лични данни:
„Некст Левъл Фитнес“ ЕООД, с ЕИК 204479347, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н Студентски, бул. „Симеоновско шосе“ № 35, ет. 3,
представлявано от управителите Цветелина Трендафилова и Марек Трепко.
Ако имате каквито и да било въпроси по настоящата информация, както и ако
имате предложения и мнение относно начина, по който „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД
обработва Вашите данни, моля не се колебайте да се обърнете към нас.
С уважение,
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Екипът на „Некст Левъл Фитнес“ ЕООД
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