
 

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА TAG 

Heuer 

 

Настоящата политика за поверителност ("Политика") е създадена от TAG Heuer, клон 

на LVMH Swiss Manufactures SA (6A Rue Louis-Joseph Chevrolet 2300 La Chaux-de-Fonds 

Switzerland) и нейните свързани компании, дистрибутори на марката TAG Heuer 

(наричани общо “TAG Heuer”). Ако имате някакви въпроси относно събирането и 

обработката на вашите лични данни от TAG Heuer, моля да се свържете с нашия 

служител по защита на данните на https://www.tagheuer.com/contact/ (Връзка с нас, 

категория “Лични данни”). 

Моля, прочетете внимателно настоящата Политика, за да разберете нашите правила и 

практики по отношение на вашите лични данни и как те ще бъдат обработвани и 

разглеждани от нас. Като използвате уебсайт или приложение на TAG Heuer, като се 

обадите на TAG Heuer, като поръчвате в магазин на TAG Heuer, или като по друг начин 

ни предоставите личните си данни (наричани общо “Осъществяване на контакт"), вие 

приемате настоящата политика. Като цяло, ние уважаваме правата за поверителност на 

нашите клиенти и признаваме важността от защита на информацията, която събираме за 

тях. 

1 Приемане на Политиката и съгласие 

При осъществяване на контакт с TAG Heuer, независимо от използвания начин и 

средства, можем да събираме и обработваме определени лични данни, свързани с вас. 

Политиката се прилага за всеки случай, при който осъществявате контакт с нас, 

независимо от използвания метод или средство. Тя описва условията, при които можем 

да събираме, запазваме, използваме и съхраняваме информация, която е свързана с вас, 

както и възможностите за избор, които имате, по отношение на събирането, използването 

и разкриването на вашите лични данни. 

За всеки случай, при който осъществите контакт с нас, данните се събират с ваше 

изрично съгласие, или когато е необходимо, за изпълнение на вашите поръчки 

(изпълнение на договор), за изпълнение на законни интереси (напр. за отговор на ваши 

въпроси) или за Съответствие с правните задължения на TAG Heuer. Затова ще бъдете 

информирани или помолени да приемете настоящата Политика. 

Можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време и да поискате да прекратим 

обработката на вашите данни и/или да ги изтрием, въпреки че това няма да засегне 

валидността на предишно събиране или обработка на ваши лични данни. Моля, имайте 

предвид, че можем също да обработваме вашите лични данни на друго правно основание, 

по-конкретно, за да гарантираме изправната работа на нашия уебсайт, когато го 

посещавате. 

Ако не сте съгласни с настоящата Политика или по друга причина не предоставите някои 

от необходимите лични данни (ще ви информираме за такъв случай, например, като 

посочим ясно тази информация в нашите формуляри за регистрация), (а) вие не трябва 



 

 

да използвате нашите уебсайтове или приложения, или не трябва да се възползвате от 

членството си в My TAG Heuer, и (б) може да не сме в състояние да ви предоставяме 

нашите стоки и/или услуги.  

Какви са източниците на лични данни? 

Настоящата политика се прилага за лични данни, които събираме от вас или за вас от 

следните източници: 

Уебсайтове или мобилни сайтове/приложения на TAG Heuer Уебсайтове, 

ориентирани към клиенти и други контакти (като кандидат и всяко лице, заинтересовано 

от средата на TAG Heuer), управлявани от или за TAG Heuer, включително сайтове, които 

управляваме от нашите собствени домейни/URL адреси и страници, които 

администрираме в социални мрежи на трети страни като Facebook, Instagram, Twitter и 

др., както и ориентирани към клиент и други контакти (като кандидат и всяко лице, 

заинтересовано от средата на TAG Heuer) мобилни сайтове или приложения, 

управлявани от или за ТAG Heuer, като приложения за смартфони (наричани общо 

"Уебсайтове"). 

Съобщения по имейл, текстови и други електронни съобщения. Електронни 

съобщения, които включват съобщения по имейл и в платформа за обмен на съобщения 

или платформа на социална медия, обменяни между вас и TAG Heuer (наричани общо 

“Имейл") 

Център за телефонно обслужване на TAG Heuer. Телефонни обаждания до номер за 

обслужване на клиенти, управляван от или за TAG Heuer.  

Онлайн разговор с TAG Heuer. Онлайн разговор с номер за обслужване на клиенти, 

управляван от или за TAG Heuer. 

Бутици и сервизи на TAG Heuer. Магазини и сервизи, управлявани от TAG Heuer или 

филиали на TAG Heuer. 

Събития на TAG Heuer и кътове, щандове или кабини на TAG Heuer на изложения 

или събития, по-конкретно чрез въпросник, анкета или формуляри, които желаете да 

попълните. 

Други онлайн или офлайн формуляри за регистрация, например за състезания и 

рекламни мероприятия. 

Други източници, когато това е приложимо, включително чрез публично достъпна 

информация, както и използването на камери за видеонаблюдение. 

2 Какви лични данни сбираме? 

В зависимост от (i) услугите, предоставяни от TAG Heuer и използвани от вас, както и 

(ii) източника, от който произхождат обработените лични данни и (iii) вашия избор и 

конфигуриране на вашето устройство за достъп (със съблюдаване на “бисквитките” и 

други маркери за проследяване), следните лични данни могат да се събират и обработват 

от TAG Heuer. 



 

 

a. Данни, съобщени от вас 

Когато осъществите контакт с нас, можем да ви помолим да ни предоставите лични 

данни като: 

• Вашето име, 

• Пощенски адрес,  

• Имейл адрес, 

• Телефонен номер, 

• Данни за плащане, включително данни за банкова сметка, 

• Вашите предпочитания и интереси, 

• Вашата рождена дата, 

• Вашия пол, 

• Вашия идентификатор в социална медия, 

• Вашите часовници, 

• Вашата националност, 

• Информация за данъчна идентификация (за някои държави), 

• Идентификационни данни (в бутици, в някои държави), 

• Данни от бордова карта (в някои бутици, в някои държави). 

Тази информация се използва за създаване и управление на вашия личен профил в TAG 

Heuer, вашият членство в My TAG Heuer и/ или поръчка, която може да сте изпратили 

или направили по друг начин пред TAG Heuer, както и за да се свържем с вас. Също така, 

тя се използва и за по-добро идентифициране на вашите предпочитания и желания по 

отношение на продуктите, които предлагаме.  

Личните данни, които са ни необходими, за да изпълним целите, описани в настоящата 

Политика (вж. Клауза 7), са маркирани със звездичка на различните страници на 

уебсайтовете и/или са подчертани, както се изисква при всеки контакт, който имате с 

TAG Heuer. Ако не попълните тези задължителни полета или не ни предоставите по друг 

начин тази информация, TAG Heuer може да не е в състояние да се погрижи за вашите 

заявки и/или да не ви предостави заявените продукти и услуги. Други лични данни, които 

бихте могли да ни съобщите, са напълно незадължителни и ни позволяват да ви опознаем 

по-добре и съответно да подобрим нашите съобщения и услуги. 

Също така, можем  да събираме данни от публично достъпни източници, които се считат 

за съобщени от вас данни.  

Данни за плащане в частност: когато първоначално ни предоставите или актуализирате 

вашите данни за плащане, можем да ги предадем чрез шифрована връзка до оператор на 

платежна система на трета страна. Подобно делегиране в частност е оправдано, за да 

гарантира спазване на стандартите за сигурност и правните стандарти. 

Имейл адрес: можем да използваме вашия имейл адрес, за да отговорим на запитване от 

ваша страна (законен интерес). С ваше съгласие, можем да използваме вашия имейл 

адрес, за да ви изпращаме нашия бюлетин или други имейл съобщения и реклами във 

връзка с нашите продукти, по-конкретно да ви информираме за нови продукти или 

услуги, които може да представляват интерес за вас. За тази цел можем да споделим 

вашите данни с Facebook и Google (вж. раздел 6). По всяко време да заявите спиране на 



 

 

получаването на такива бюлетини, имейл съобщения или реклами, като следвате 

връзката, която е посочена в края на всеки бюлетин или като осъществите контакт с нас 

чрез https://www.tagheuer.com/contact/ (Връзка с нас, категория “Лични данни”). 

Данни в рамките на имейл съобщения: Ако ни изпратите имейл съобщение или ако ние 

ви изпратим имейл съобщение, можем да запазим цялата информация, която се съдържа 

в имейл съобщението, най-вече за да отговорим на ваши запитвания или за да ви 

помогнем по друг начин. 

Данни в рамките на други средства за връзка: Ако се свържете с TAG Heuer или ако 

TAG Heuer се свърже с вас, можем да запазим цялата информация, която се съдържа в 

такива съобщения, най-вече за да отговорим на ваши запитвания или за да ви помогнем 

по друг начин.  

b. Данни, събирани във връзка с използването на Уебсайтовете или чрез 

имейл съобщения  

Когато осъществите достъп, посетете или преглеждате Уебсайта или получавате и/или 

отговаряте на имейл съобщения от нас, уеб сървърът автоматично регистрира данни за 

вашия достъп и действия. Това включва информация за вашата дейност на и 

взаимодействие с Уебсайтовете и/или имейла, като например вашия IP адрес, типа на 

вашето устройство или браузър, уеб страницата, която сте посетили, преди да отидете в 

Уебсайтовете и идентификаторите, свързани с вашите устройства, както и информация 

за регистриране. Тази информация ни позволява да анализираме как се осъществява 

достъп и как се използват Уебсайтовете, и да проследяваме работата на Уебсайтовете, 

както и на услуги, предлагани на или чрез Уебсайтовете. 

Нашите уебсайтове използват и технологии на партньори от трети страни като Nextroll, 

Facebook или Criteo, за да ни помогнат да разпознаваме вашето устройство и да разберем 

как използвате нашите Уебсайтове, за да можем да подобрим нашите услуги, за да 

отговарят на вашите интереси и да ви показваме реклами за продуктите, които вероятно 

ще представляват интерес за вас. По-конкретно, Nextroll, Facebook или Criteo събират 

информация за вашата дейност на нашите Уебсайтове. 

Информация за местоположение в частност: вашите устройства (в зависимост от вашите 

настройките) могат да ни предават информация за местоположение, в частност чрез 

Уебсайтовете. Използваме тази информация, за да персонализираме, подобряваме и 

защитаваме Уебсайтовете. Така например, можем да използваме информацията за 

вашето местоположение, за да определим местните езикови предпочитания, или за гео 

отметка на публикация. 

Хипертекстови връзки към уебсайтове или източници на трети страни: можем да 

предложим хипертекстови връзки от нашите Уебсайтове към уебсайтове или интернет 

източници на трети страни. Ние не контролираме и не носим отговорност за практиките 

за поверителност и съдържанието за трети страни. Моля, прочетете внимателно техните 

политики за поверителност, за да разберете как те събират и обработват вашата лична 

информация 

“Бисквитки” и подобни технологии: цялата тази информация и данни се събират 

автоматично и по-конкретно чрез “бисквитки” (бисквитки за производителност и 



 

 

проследяване, функционални бисквитки, технически бисквитки, бисквитки за браузъри 

и др.) и уеб маяци (вж. Клауза 3). Използваме също Google Analytics (вж. Клауза 4) и 

Google ReCaptcha (вж. Клауза 5).  

c. Данни, събирани от социална мрежа 

Когато упълномощите социална мрежа на трета страна (Facebook, Instagram и т.н.) да 

споделя информация и данни с нас, ние можем да получаваме данни, които споделяте 

публично в социалната мрежа, както и информация, която е част от вашия профил или 

която позволявате да се споделя от социалната мрежа (включително вашето име, 

електронен адрес, пол, профилна снимка, потребителски код, списък с приятели или 

контакти и др.). 

Също така, получаваме и информация, свързана с вашия профил, когато използвате 

функция на социалната мрежа, интегрирана към Уебсайтовете или че взаимодействате с 

нас чрез социалната мрежа. Винаги трябва да сте наясно с условията за ползване и 

политиката за поверителност, които се отнасят за социалната мрежа на третата страна и 

са нейна изключителна отговорност. 

d. Данни, събирани от Global-e 

Tag Heuer е партньор с Global-E, водещ доставчик на трансгранични решения за 

електронна търговия, за да ви позволи да правите поръчка в някои държави, в които TAG 

Heuer обикновено не предоставя услуги за обработка и изпълнение на поръчки.  

В съответствие с това, когато направите поръчка на нашия Уебсайт в някои държави, 

TAG Heuer събира вашите лични данни (включително име, адрес, телефонен номер, 

номер на сметка, имейл адрес, информация за транзакция) индиректно от Global-E. TAG 

Heuer ще обработва такива данни като независим администратор на данни, както е 

описано в настоящата Политика, и по-конкретно за обработка на вашата покупка. 

Global-E ще обработи вашите лични данни (i) като независим администратор на данни за 

целите, описани в неговата собствена политика за поверителност, поместена нана 

https://www.tagheuer.com/privacy-policy.html и (ii) като обработващ данни от името на 

TAG Heuer в съответствие с условията, посочени в раздел 9.  

e. Данни относно трети страни 

В някои случаи TAG Heuer събира данни, които даден потребител предоставя на някой 

друг (например, споделяне на списък с желания). В такъв случай, комуникацията ще се 

извършва само за такава цел за споделяне на информация, с посочване на референтното 

лице и с подходяща информация относно обработката на неговите лични данни. 

3 Бисквитки 

3.1 Какво представляват “бисквитките”? 

“Бисквитките” са малки текстови файлове, които се поставят на вашия компютър или 

мобилен телефон, когато посещавате даден уебсайт. Те са широко използвани, за да 



 

 

помогнат за работата на уебсайтовете или за да могат да работят по-ефективно. 

“Бисквитките” помагат на уебсайтовете за разпознаване на вашето устройство и за 

запомняне на информация за вашето посещение (напр. вашия предпочитан език, размер 

на шрифта и други предпочитания). Повечето уеб браузъри са конфигурирани да 

приемат "бисквитки", въпреки че можете да преконфигурирате вашия браузър така, че 

да отказва всички “бисквитки” или да посочва кога се изпраща "бисквитка", както е 

посочено в раздел 3.3 по-долу. Имайте предвид обаче, че някои части от Уебсайтовете 

може да не работят изправно, ако откажете "бисквитките". 

Ние също използваме уеб маяци (познати и като "маркер за действие" или “технология 

за ясни GIF файлове") или подобна технология, която помага да се анализира 

ефективността на уебсайтовете чрез измерване, например, на броя на посетителите на 

даден сайт, колко посетители са щракнали върху ключови елементи на даден сайт или 

какви уеб страници са били посетени.  

3.2 Как използваме “бисквитките”? 

“Бисквитките” ни позволяват да управляваме услугите, както сте заявили, улесняват 

вашето придвижване на нашите Уебсайтове и използването на техните функции, за да ви 

осигурят безупречно възприемане и подходящи реклами. 

Можем да си сътрудничим с други компании, включително социални или рекламни 

мрежи, които поставят бисквитки, уеб маяци или друга технология за проследяване на 

Уебсайтовете, за да събират или получават информация от нашите Уебсайтове и на други 

места в интернет и да използват тази информация, за да предоставят услуги за измерване 

и целеви реклами (като Facebook, NextRoll или Criteo). 

3.3 Как да управлявате вашите предпочитания за “бисквитки”? 

Повечето браузъри ви позволяват да управлявате вашите предпочитания за “бисквитки”, 

като промените настройките на вашия браузър. Ако сте съгласни да използваме 

“бисквитки”, но по-късно желаете да се откажете, можете да изтриете "бисквитките", 

които са били зададени и да промените настройките на вашия браузър, за да блокирате 

допълнителни “бисквитки”. Функцията “Помощ” на вашия браузър ще ви покаже как да 

направите това. Като алтернатива, следните връзки предоставят инструкции за 

управление на настройките за “бисквитки” на често използвани браузъри: 

• Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en ) 

• Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-

allow-cookies ) 

• Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-

website-preferences?redirectlocale=en-

US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies ) 

• Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=fr_FR) 

• WebChoices Browser Check (https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN) 

Освен това, може да искате да посетите www.aboutcookies.org, който съдържа 

изчерпателна информация как да направите това за широк спектър от браузъри. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=fr_FR
https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN


 

 

Моля, имайте предвид, че ако блокирате “бисквитките”, това ще повлияе на вашето 

възприемане в нашия Уебсайт. 

4 Google Analytics 

Възможно е някой или всички Уебсайтове да използват Google Analytics, услуга за 

анализ на интернет сайтове, предоставяна от Google Inc. ("Google"). Google Analytics 

използва “бисквитки”, които са текстови файлове, поставени на вашия компютър, за да 

помогнат за анализ на използването на Уебсайтовете от техните потребители. Данните, 

генерирани от "бисквитките" относно вашето използване на Уебсайтовете (включително 

вашия IP адрес), ще се препращат към и съхраняват от Google на сървъри, базирани в 

Съединените щати. Google ще използва тази информация, за да оцени използването на 

Уебсайтовете, за създаване на доклади за дейността на сайта за неговия издател и за 

предоставяне на други услуги, свързани с дейността на Уебсайтовете и използването на 

интернет. Google може да разпространи тези данни на трети страни, ако има правно 

задължение да направи това или когато третите страни обработват тези данни за сметка 

на Google, включително и по-конкретно, издателя на Уебсайтовете. Google няма да 

направи препратка на вашия IP адрес с никакви други данни, съхранявани от Google.  

Както е посочено в раздел 3 по-горе, можете да деактивирате използването на 

“бисквитки”, като изберете подходящи параметри на вашия браузър. Въпреки това, 

деактивиране от такъв вид може да попречи на използването на някои функции на 

Уебсайтовете. Като използвате Уебсайтовете, вие конкретно се съгласявате с 

обработката на вашите лични данни от Google при условията и за целите, описани по-

горе. 

Ако не желаете Google Analytics да се използва във вашия браузър, можете да 

инсталирате добавката на браузъра на Google Analytics на 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

5   Google reCaptcha  

Услугата reCaptchа на Google се използва на Уебсайтовете, за да се гарантира, че 

достъпът е поискан от физическо лице, а не чрез автоматизирана обработка. Услугата 

включва изпращането на IP адреса и, ако е приложимо, други данни, необходими на 

Google за услугата reCAPTCHA. Съгласно чл. 6 (1) (е) на ОРЗД (Общ регламент относно 

защитата на данните), има законен интерес към тази обработка на данни, за да се 

гарантира сигурността на уебсайта и да се защити срещу автоматизирани влизания 

(атаки). Също така, за услугата се прилага политиката за поверителност на Google. За 

повече информация, моля, посетете: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

 

 

6 Custom Audience (Персонализирана аудитория) и 

Customer Match (Клиентски съвпадения) 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/


 

 

Можем да използваме Персонализирани аудитории на Facebook и Клиентски съвпадения 

на Google, за да ви показваме реклами въз основа на лични данни, които сме събрали от 

вас, включващи вашия имейл адрес. Facebook и Google се ангажират да не споделят или 

използват вашите данни за друга цел и да не ги запазват след тази обработка. 

Можете да научите повече относно поверителността на Персонализирани аудитории на 

Facebook и Клиентски съвпадения на Google като посетите https://en-

gb.facebook.com/legal/terms/customaudience and https://support.google.com/google-

ads/answer/6334160?hl=en&ref_topic=6296507 

Ако не желаете да бъдете част от тези аудитории, ви приканваме да поискате това чрез 

https://www.tagheuer.com/contact/ (Връзка с нас, категория “Лични данни”, 

Актуализиране на моите данни).  

7   Как използваме вашите лични данни? 

Използваме данните и информацията, събрани от вас: 

- За да ви предложим всички функции на Уебсайтовете; 

- За да позволим правилното изпълнение на всички функции на Уебсайтовете; 

- За да персонализираме вашето използване на Уебсайтовете, както и за 

подобряване на Уебсайтовете и всички техни функции; 

- За да взаимодействаме с вас и да отговорим на всички ваши въпроси или 

забележки, включително като ви уведомяваме за промени във връзка с нашите 

услуги и/или продукти; 

- За да отговорим, както и да изпълним договор с вас, особено по отношение на 

продукти, които може да сте закупили или получили по друг начин, по-конкретно 

чрез нашето обслужване на клиенти за ремонти; 

- За да управлявате своето членство и/или клиентски профил, включително в нашия 

онлайн магазин, за да подавате и/или управлявате поръчка, и най-вече, за да ви 

предложим най-доброто обслужване на клиентите и да ви предоставяме 

информация, която може да поискате; 

- За да продължим борбата с измамите и управлението на черния списък за всеки 

случай, при който дадено лице е било замесено в измама по отношение на нашите 

продукти, услуги или търговски марки, най-вече с оглед на разрешаване, промяна 

или отказване на достъпа на такова лице до услуги или продукти, както и влизане 

в контакт с TAG Heuer и за съобщаване и за защита на правата на TAG Heuer пред 

държавни органи и съдилища; 

- За да ви предоставяме информация с ваше съгласие или в рамките на 

приложимите правила, която би могла да ви бъде полезна или да представлява 

интерес за вас, особено по отношение на нашите продукти, както и на изгодни 

възможности, най-вече чрез бюлетини, покани и други публикации; 

- За да вземете всички необходими мерки във връзка с вашите онлайн транзакции, 

особено за предотвратяване на измами и неизпълнение на плащания. 

- За да ви предоставяме подходящи реклами. 

8 Запазване на данните 

https://en-gb.facebook.com/legal/terms/customaudience
https://en-gb.facebook.com/legal/terms/customaudience
https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=en&ref_topic=6296507
https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=en&ref_topic=6296507


 

 

В рамките на търговската практика ние не пазим лични данни за по-дълго, отколкото е 

необходимо за посочените цели и за изпълнение на законните изисквания, освен ако с 

вас не е договорено друго. Въпреки това, вашите данни могат да се съхраняват и/или 

архивират за ограничен период от време, който не надвишава 10 години (освен ако 

правни задължения или разпоредби не изискват или позволят по-дълъг период на 

запазване). В края на приложимия период на запазване ще изтрием вашите данни, без да 

се изисква да ви бъде предоставена допълнителна информация.  

9 Как споделяме и/или прехвърляме вашите лични 

данни? 

Вашите лични данни се обработват от TAG Heuer, клон на LVMH Swiss Manufactures SA 

и/или от някой от нейните филиали, дистрибутори на продукти и услуги на TAG Heuer. 

Те могат да се прехвърлят или споделелят по друг начин с TAG Heuer, клон на LVMH 

Swiss Manufactures SA и/или от някой от нейните филиали, дистрибутори на продукти и 

услуги на TAG Heuer, за целите на управлението и оптимизацията на връзките с 

клиентите, както и за да ви изпращаме информация за офертите и новините в рамките на 

вашето съгласие или приложимите законни основания.  

Те могат и да се споделят или прехвърлят в случай на реорганизация на TAG Heuer, 

включително сливане, поглъщане, разделяне и като цяло всяка операция за 

реорганизация. 

Вашите лични данни могат да се споделят или прехвърлят на следните трети страни: 

- Доставчици на трети страни по отношение на услугите, предлагани на 

Уебсайтовете, особено доставчици на ИТ услуги, консултанти, доставчици на 

услуги за хостване и поддръжка на Уебсайтовете и друга трета страна, която 

обработва лични данни от наше име, както и доставчици на пощенски и платежни 

услуги, с цел изпълнение на поръчка, които сте направили на или чрез 

Уебсайтовете, или по-общо - които участват при вашето осъществяване на 

контакт с нас. 

- Подизпълнители на трети страни, за да ви предоставят продукта, услугата или 

информацията, която сте поискали, както и обслужване на клиентите; такива 

трети страни включват превозвачи, както и доставчици на платежни услуги и 

услуги за борба с измами. 

- Подизпълнители на трети страни, за да ви предоставят реклами, ориентирани 

според вашите интереси въз основа на данните, събрани от вас и/или чрез вашето 

използване на Уебсайтовете (както е обяснено в раздели 2.б и 6). 

- Физическо или юридическо лице, по изискване на закон или съдебна наредба: 

можем да разкрием вашите данни на трети страни, ако определим, че такова 

разкриване е разумно необходимо за спазване на закона, за защита на нашите 

права или за предотвратяване на измама или злоупотреба. Когато получаваме 

искания за информация от правоприлагащи или национални органи за сигурност, 

ние внимателно разглеждаме такива искания, особено ако те са неясни, с 

прекалено широка формулировка или неправомерни в други отношения. Когато е 

законно разрешено и разумно възможно, можем да ви изпратим известие, че се 

изисква информация за вас. Във всеки случай, както оценката на искането, така и 

възможността да ви информираме за него, са по наша собствена преценка и не 



 

 

могат да ни направят отговорни от гражданска, наказателна или административна 

гледна точка. 

Можем да прехвърляме лични данни на трети страни само тогава, когато е необходимо 

да ви предоставят продукти или услуги. В такива случаи, на тези трети страни е 

забранено да използват тези данни извън това, което е необходимо за предоставяне на 

тези продукти или услуги на вас.  

Във всеки случай, когато се извършва трансгранично прехвърляне на лични данни, ние 

потвърждаваме, че е гарантирано адекватно ниво на защита за лични данни, които трябва 

да се прехвърлят извън Швейцария и ЕИП. В някои конкретни случаи, когато това ниво 

на защита не е гарантирано, ще получим вашето предварително съгласие или с 

получателя на лични данни ще установим договорна рамка или достатъчни защитни 

мерки, които осигуряват адекватно ниво на защита в чужбина. Можете да поискате 

достъп до копие от тези защитни мерки, като се свържете с нас. 

Обръщаме ви внимание, че някои партньори, които получават вашите лични данни, 

могат да бъдат администратори на данни, което означава, че те носят отговорност за тези 

данни, че обработката на вашите данни подлежи на тяхната политика за поверителност, 

която можете да намерите като се свържете с тях и че правата, свързани с тези данни, 

които бихте желали да потърсите, трябва да се потърсят директно от тях тях. Такъв, 

например, може да бъде случаят за плащания, измами, възстановяване на данъци и 

финансиране (включително Adyen, Global Blue, Forter, Cybersource) и за логистични 

партньори (например, в зависимост от държавата - La Poste, UPS, FedEx). 

10 Мерки за сигурност  

Прилагаме стриктно принципите на защита на данните по определение и по 

подразбиране и прилагаме подходящи технически и организационни мерки, за да 

ограничим до максимум обработката на вашите данни, както и да гарантиране на тяхната 

сигурност. По-конкретно и по подразбиране, от нас се обработват само лични данни, 

които са необходими за всяка конкретна цел на обработката, а достъпът до вашите лични 

данни се ограничава до това, което се изисква за целите, описани в клауза 7 от 

настоящата Политика.  

Конкретно по отношение на платежни операции, които се извършват с вашите данни за 

плащане, те са криптирани с помощта на технология SSL. 

11 Вашите избори 

Стремим се да ви предоставим избор по отношение на личните данни, които ни 

предоставяте, или които се събират за вас по друг начин, по-конкретно чрез нашите 

Уебсайтове. Следните механизми ви дават контрол върху вашите лични данни.  

По отношение на “бисквитките” и подобни технологии: можете да настроите вашия 

браузър да отказва всички или някои “бисквитки” на браузъра, или да ви предупреждава, 

когато се използват “бисквитки”, както е посочено в Клаузи 3 и 4 по-горе. 



 

 

Ако сте съгласни да получавате информация за офертите и новините от TAG Heuer, 

можете можете да посочите това чрез съответното(-ите) поле(-та) за отметка, намиращи 

се във формуляра(-ите) за регистрация или чрез положителен отговор на въпроса(-ите), 

зададен(и) от нашите представители на TAG Heuer Boutique. 

Ако решите, че вече не желаете да получавате такива съобщения, можете впоследствие 

да се отпишете, както следва: 

- Като следвате инструкциите, предоставени във всяко имейл съобщение 

- Чрез вашия профил в My TAG Heuer 

- Чрез страницата ВРЪЗКА С НАС на уебсайта на TAG Heuer 

Https://www.tagheuer.com/contact/ (Връзка с нас, категория “Лични данни”) 

Моля, имайте предвид, че дори и да се откажете от получаването на маркетингови 

съобщения, все още можете да получавате административни съобщения от нас, като 

потвърждения на поръчка или други потвърждения за транзакции, известия за 

дейностите на вашия профил (напр. потвърждения на профила, промени в паролата и 

др.). 

 

12 Вашите права  

Имате правото да поискате достъп до информация за личните данни, свързани с вас, 

които се обработват от нас. Ако имате членски профил в My TAG Heuer, можете да имате 

достъп, да преглеждате, да коригирате и да актуализирате вашите лични данни по всяко 

време чрез достъп до такъв профил в Уебсайтовете. Като алтернатива, винаги можете да 

се свържете с нас чрез:  

https://www.tagheuer.com/contact/ 

Също така, имате правото да поискате от нас:  

- Да коригираме или изтрием вашите лични данни или да ограничим обработката 

на вашите данни; 

- Да прехвърлим вашите лични данни на трета страна;  

- Да спрем да обработваме вашите лични данни за случай, при който разчитаме на 

вашето съгласие и нямаме друго правно основание да продължим обработката на 

вашите данни; 

- Да спрем да използваме вашите лични данни за изграждане на вашия клиентски 

профил; в този случай повече няма да можете да се възползвате от 

персонализирани оферти или услуги; 

- Да спрем да ви изпращаме информация за нашите оферти и новини. 

Всички заявки за достъп, коригиране и изтриване могат да се изпращат и по редовната 

поща, заедно с вашите данни за връзка (телефонен номер и имейл) на адреса, посочен в 

началото на Политиката. Можем да поискаме от вас документ за самоличност (копие на 

официален документ за самоличност със снимка, в който са посочени вашата рождена 

дата и място на раждане). 



 

 

Заявката е безплатна, освен ако вашата заявка е необоснована или прекомерна 

(например, ако вече сте поискали такива лични данни няколко пъти през последните 

дванадесет месеца или ако искането поражда изключително високо работно 

натоварване). В такъв случай можем да ви начислим разумна такса за заявката в 

съответствие с приложимото законодателство за защита на данните.  

Препоръчваме ви да се свържете с нас, ако считате, че вашите лични данни са обработени 

неправилно или ако не сме успели да отговорим на вашите очаквания. 

13 Актуализации на Политиката 

От време навреме можем да преразгледаме или актуализираме настоящата Политика. 

Всички промени в настоящата Политика ще влязат в сила при публикуване на 

преразгледаната Политика на Уебсайтовете.  

14 Юрисдикция и приложимо право 

Настоящата Политика и всички въпроси, произтичащи от или свързани с настоящата 

Политика, се уреждат от материално-правните норми на Швейцария, без да се вземат 

предвид стълкновителните норми и принципите от това.  

Всяко противоречие, иск или оспорване между вас и нас, произтичащи от или свързани 

с настоящата Политика, попадат под изключителна юрисдикция на съдилищата на 

Нюшател, Швейцария и всяка страна безвъзвратно се съгласява с юрисдикцията и 

мястото на такъв съд. 

 

 

15 Връзка  

За въпроси или искания относно вашите лични данни, моля да се свържете с нашия 

служител по защита на данните на https://www.tagheuer.com/contact/ (Връзка с нас, 

категория “Лични данни”). 

Моля, имайте предвид, че представителят на TAG Heuer, клон на LVMH Swiss 

Manufactures SA в Европейския съюз, е: LVMH Montres & Joaillerie SAS – 7 rue Scribe – 

75009 Paris (France)  

 


