
 

 

Политика за поверителност 
 
 

СОДЕКСО винаги цели да изгражда солидни и трайни взаимоотношения със своите клиенти, партньори, 
ползватели на онлайн услуги и сътрудници, основани на взаимно доверие: осигуряването на 
безопасността и поверителността на личните данни на тези лица е абсолютен приоритет за СОДЕКСО. 
 
СОДЕКСО спазва стриктно всички български и европейски нормативни разпоредби относно защитата на 
личните данни. 
 
СОДЕКСО прилага строга политика за защита на личните данни, за да гарантира защитата на личните 
данни на тези, които използват неговите  уебсайтове и други приложения: 
 

• Ползвателите разполагат с контрола над собствените им данни. Данните се 
обработват по прозрачен, конфиденциален и сигурен начин. 

• Продължаващият стремеж на СОДЕКСО е да защитава личните данни на ползвателите в 
съответствие със Закона за защита на личните данни и с Общия регламент относно 
защитата на данните от 27 април 2016 г. (наричан по-долу „ОРЗД”).  

• Групата СОДЕКСО (SODEXO) разполага със специализиран екип за защита на личните данни, 
който включва длъжностно лице по защита на данните на групата, регистрирано във 
френската Националната комисия за защита на личните данни (CNIL) и мрежа от лица за 
контакт на локално ниво, посветени на защитата на личните данни. 

 
ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА  
 
СОДЕКСО подхожда много сериозно към защитата на Вашите лични данни. 
 
Разработихме тази Политика, за да Ви информираме за условията, при които събираме, обработваме, 
използваме и защитаваме Вашите лични данни. Молим да я прочетете внимателно, за да се запознаете с 
категориите лични данни, които събираме и обработваме, как използваме тези данни и с кого е вероятно да ги 
споделяме. Настоящата Политика също така описва Вашите права и как можете да се свържете с нас, за да 
упражните тези права или да ни зададете каквито и да е въпроси относно защитата на Вашите лични данни. 
 
Тази Политика може да бъде изменяна, допълвана или актуализирана, включително с цел спазване на 
законовите, подзаконовите нормативни актове, съдебната практика или промените в техническото развитие, 
които могат да настъпят. Вашите лични данни обаче винаги ще бъдат обработвани изцяло в съответствие с 
нормативните разпоредби, които са в сила към момента на събиране на данните, освен ако задължителната 
законова рамка не предвижда друго и/или трябва да бъде приложена с обратна сила. 
 
Тази Политика е неразделна част от Общите условията за ползване на Уебсайта. 

 
ДАННИ И КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ  
 
Администратор на лични данни е: „Содексо Пасс България” ЕООД, ЕИК 131085380, със седалище и адрес на 
управление в гр. София 1766, р-н Младост, ж.к. Младост - 4, ул. Бизнес парк София № 1, бл. 12, ет. 1, тел.: 0700 
40 700, e-mail: dpo.bg@sodexo.com. 

 
 
Определения 
 
„Лични данни”  означава всяка информация, свързана с идентифицирано 

физическо лице или с лице, което може да бъде пряко или 
непряко идентифицирано чрез идентификатор или чрез един или 
повече фактори, специфични за това лице.  

 
„ние” или „наше” „Содексо Пасс България” ЕООД („СОДЕКСО”), 
 
„Вие” всеки ползвател или посетител на Уебсайта. 
 
„Уебсайт” означава уебсайта на Содексо Пасс България ЕООД с адрес 

[https://www.andjoy.life/bg].  
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СЪБИРАНЕ И ИЗТОЧНИЦИ НА ЛИЧНИ ДАННИ  
 
Най-вероятно ще събираме Вашите лични данни директно от Вас (чрез формулярите за събиране на данни, 
налични на нашия Уебсайт) или индиректно (чрез нашите доставчици на услуги и/или на технически решения за 
нашия Уебсайт). 
 
Ние се задължаваме, когато това е необходимо, да получим Вашето съгласие и/или да Ви позволим да 
откажете използването на Вашите лични данни за определени цели. 
 
Във всеки конкретен случай ще бъдете информирани за целите, за които се събират Вашите лични данни, 
посредством различните онлайн формуляри за събиране на данни и посредством нашата Политика за 
бисквитките. 
 
ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, СЪБИРАНИ И ИЗПОЛЗВАНИ ОТ НАС 
 
Можем да събираме и обработваме следните видове лични данни: 
 

- информацията, която предоставяте при попълването на формулярите, налични на Уебсайта (примерно 
за целите на сключване на абонамент, за участие в проучвания, за маркетингови цели и т.н.);  

- информацията, която предоставяте за удостоверяване на Вашата самоличност; 
- информацията, която предоставяте във връзка с изпълнението на поръчка или с предоставянето на 

услуга; 

- информация, която предоставяте чрез „публикации“ (постове), коментари или друго съдържание, което 
публикувате в Уебсайта. 

 
Личните данни, посочени със звездичка във формулярите за събиране на данни, са задължителни, тъй като те 
са необходими за изпълнение на заявените операции или действия. При липсата на задължителна информация 
заявките за тези операции или действия не могат да бъдат обработени и изпълнени.  
 
ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ АВТОМАТИЧНО  
 
Когато посещавате Уебсайта, ние събираме известна информация автоматично, за да персонализираме и 
подобрим използването на Уебсайта от Ваша страна. Събираме такава информация посредством 
използването на различни методи като: 

 
Бисквитки  
 
„Бисквитката” е малък текстови файл, изпратен посредством Вашия браузър, когато посещавате нашия 
Уебсайт, и съхраняващ се на Вашия компютър. Този файл съдържа информация като име на домейн, 
доставчик на интернет достъпа, операционна система, както и датата и часа на достъпа на ползвателя. 
Бисквитките не могат по никакъв начин да повредят Вашия компютър.  
 
Бисквитките не се използват за определяне на самоличността на лицето, което посещава нашия Уебсайт. 
Бисквитките ни позволяват да идентифицираме Вашето географско местоположение и използвания 
онлайн език, за да подобрим и улесним Вашата онлайн дейност. Те ни позволяват също така да 
обработваме информация за Вашите посещения в нашия Уебсайт, включително свързана с 
разглежданите страници и направените търсения, за да подобрим съдържанието на Уебсайта, да узнаем 
какви области Ви на интересуват и да Ви предложим по-подходящо съдържание. 
 
Ако не желаете да получавате бисквитки от нашия Уебсайт, имате възможност да коригирате 
настройките на Вашия браузър. Всеки браузър има различна конфигурация, позволяваща Ви да 
управлявате Вашите предпочитания. Тази конфигурация е описана в менюто „Помощ” на Вашия браузър, 
в което се съдържа обяснение как да промените настройките до желаните предпочитания по отношение 
на бисквитките. 
 
При все това ние препоръчваме да не деактивирате нашите бисквитки. Имайте предвид, че ако изтриете, 
изключите или откажете нашите бисквитки, някои от страниците на нашия Уебсайт няма да се показват 
правилно и/или повече няма да можете да използвате някои от услугите, които предлагаме. В този случай 
ние не носим отговорност за каквито и да е било последици, свързани с намалената функционалност на 
нашите услуги, произтичаща от нашата невъзможност да съхраняваме или обработваме бисквитки, 
необходими за тяхното функциониране, които сте отказали или деактивирали. 
 
Когато кликнете върху специалните икони на социални мрежи като Twitter, Facebook, Linkedin и др., ако те 
са достъпни на нашия Уебсайт, и ако сте се съгласили с получаването на бисквитки докато разглеждате 
нашия Уебсайт, социалните мрежи могат да също да съхранят бисквитки на Вашите устройства 
(компютър, таблет или мобилен телефон). Тези видове бисквитки се изтеглят на Вашето устройство само 
при условие, че сте дали Вашето съгласие, като продължавате да използвате нашия Уебсайт. Можете да 
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оттеглите по всяко време Вашето съгласие тези социални мрежи да изпращат и съхраняват тези видове 
бисквитки. 
 
За повече информация, молим да се запознаете с нашата Политика за бисквитките. 

 
IP адреси 
 
IP адресът е уникален идентификатор, използван от някои електронни устройства, за да се 
идентифицират и комуникират помежду си в Интернет. Когато посещавате нашия Уебсайт, можем да 
използваме IP адреса на използваното от Вас устройство, за да Ви свържем с Уебсайта. Използваме тази 
информация, за да определим общото физическо местоположение на устройството и да разберем в кои 
географски райони се намират ползвателите.  
 
Статистика 
 
Уебсайтът използва Google Analytics за генериране на статистически отчети. Тези отчети ни показват 
примерно колко ползватели са посетили Уебсайта, кои страници са били посетени и в кои географски 
райони са разположени ползвателите на Уебсайта. Информацията, събрана чрез статистическите данни, 
може да включва примерно Вашия IP адрес, уебсайта, който Ви е пренасочил към нашия Уебсайт и вида 
на устройството, което сте използвали. Вашият IP адрес е скрит в нашите системи и ще бъде използван 
само ако това е необходимо за разрешаването на технически проблем, за управление на Уебсайта и за 
да бъде получена обща представа за предпочитанията на ползвателите. Информацията за трафика на 
Уебсайта е достъпна само за оторизиран персонал. Ние не използваме тази информация, за да 
идентифицираме ползвателите и не споделяме тази информация с трети страни.  

 
СОЦИАЛНИ МРЕЖИ 

 
Имате възможност да кликнете върху специалните икони на социални мрежи като Twitter, Facebook, Linkedin и 
др., които са достъпни на нашия Уебсайт. 
 
Социалните мрежи създават по-приятелска атмосфера в Уебсайта и подпомагат популяризирането на 
Уебсайта посредством услугите за споделяне. Услугите за споделяне на видео обогатяват видеосъдържанието 
на нашия Уебсайт и подобряват начина, по който той изглежда. 
 
Когато кликнете върху тези икони е възможно на получим достъп до личната информация, която сте 
публикували и е достъпна във Вашите профили във въпросните социални мрежи. Ние нито създаваме, нито 
използваме бази данни отделно от тези социални мрежи въз основа на личната информация, която сте 
публикували там, и ние не обработваме никакви данни, свързани с Вашия личен живот и достъпни чрез тези 
средства. 
 
Ако не искате да имаме достъп до Вашата лична информация, публикувана в публично достъпното 
пространство на Вашия профил в социалните мрежи, тогава следва да спазите процедурите, предоставени от 
въпросните социални мрежи, за да ограничите достъпа до тази информация. 
 
ЦЕЛИ, ЗА КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
 
Ние използваме Вашите лични данни за следните цели: 
 

− за да отговорим на Вашите искания, като примерно искания за информация, търсения, брошури или 
друго съдържание; 

− за да предоставим услугите и да изпълним доставките, поръчани чрез нашия Уебсайт и/или на някое от 
нашите дружества; 

− за да извършваме проучвания и да събираме статистически данни; 
− за да персонализираме и подобрим използването на нашия Уебсайт от Ваша страна; 
− за да Ви предложим нашите продукти и услуги и/или продуктите и услугите на нашите партньори; 
− за други цели, ако е приложимо, за които ще Ви информираме, когато събираме Вашите данни.  

 
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
 
Ние обработваме Вашите лични данни като част от изпълнението и управлението на нашите договорни 
отношения с Вас, за целите на нашия законен интерес да подобрим качеството и оперативното ниво на 
услугите, които Ви предлагаме, или за да спазим нашите задължения, произтичащи от приложимото 
законодателство. 
 
Вашите лични данни могат също така да бъдат обработвани въз основа на Вашето предварително съгласие в 
случай, че при определени обстоятелства Вашето съгласие бъде поискано.  
 
РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ  
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Сигурността и поверителността на Вашите лични данни са от голямо значение за нас. Ето защо ограничаваме 
достъпа до Вашите лични данни само до членовете на нашия персонал, които трябва да разполагат с тази 
информация, за да обработят Вашите поръчки или за да Ви предоставят исканата услуга. 
 
Ние няма да разкриваме Вашите лични данни на неоторизирани трети страни. Можем обаче да споделяме 
Вашите лични данни с предприятия от групата СОДЕКСО (SODEXO) и с оторизирани доставчици на услуги 
(примерно: доставчици на технически услуги [хостинг, поддръжка], консултанти и т.н.), с които можем да се 
свържем с цел предоставяне на нашите услуги. Ние не даваме право на нашите доставчици на услуги да 
използват или разкриват Вашите данни, освен до степента, необходима за предоставянето на услугите от наше 
име или за спазване на законови задължения. Освен това можем да споделяме лични данни, отнасящи се до 
Вас (i) ако закон или правната процедура изисква това от нас, (ii) в отговор на искане от страна на публични 
органи или други длъжностни лица или (iii) ако считаме, че прехвърлянето на тези данни е необходимо или 
подходящо, за да бъде предотвратено физическо увреждане или финансова загуба или във връзка с 
разследване, свързано с подозирана или доказана незаконна дейност. 
 
СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 
 
Ние ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, 
за които тези данни са събрани и обработвани. Периодът на съхранение може да бъде удължен, ако това се 
налага за спазването на законови или подзаконови нормативни изисквания, за времето, определено съгласно 
тези изисквания.  
 
ЧУВСТВИТЕЛНИ ЛИЧНИ ДАННИ 
 
Като общо правило, ние не събираме чувствителни лични данни посредством нашия Уебсайт. „Чувствителни 
лични данни” са всякаква информация, разкриваща расов или етнически произход на физическото лице, 
политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикати, данни за 
здравословното състояние или данни, свързани със сексуалния живот или сексуалната ориентация на 
физическото лице. Това понятие също така включва лични данни, свързани с присъди и нарушения. 
 
В случай, че е абсолютно необходимо да се съберат такива данни, за да се постигне целта, за която се 
извършва обработването, ние ще направим това в съответствие с изискванията на законодателството за 
защита на личните данни, включително след получаване на Вашето изрично предварително съгласие и при 
условията, описани в тази Политика на поверителност.   
 
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И ДЕЦА 
 
Уебсайтът е предназначен за използване от пълнолетни лица, които имат възможност да сключат договор 
съгласно законодателството на държавата, в която се намират. 
 
Децата на възраст под 16 години трябва да получат съгласие от лицата, носещи родителска отговорност за тях, 
преди да изпратят своите данни на Уебсайта.  
 
16-годишната възрастова граница може да бъде намалена до 13 години в зависимост от местното 
законодателство във Вашето обичайно място на пребиваване. 
 
ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 
 
Тъй като групата СОДЕКСО (SODEXO) е международна група, Вашите лични данни могат да бъдат предавани 
на вътрешни или външни получатели, които са упълномощени да извършват услуги от наше име и които се 
намират в държави извън Европейския съюз или Европейската икономическа зона, които не предлагат 
адекватно ниво защита на личните данни.  
 
За да гарантираме сигурността и поверителността на предадените по този начин лични данни, ще вземем 
всички необходими мерки, за да гарантираме, че тези данни ще получат адекватна защита, като примерно чрез 
подписването на стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, или други еквивалентни 
мерки. 
 
ВАШИТЕ ПРАВА 
 
В съответствие с приложимото законодателство, Вие разполагате с определени права, свързани с 
обработването на Вашите лични данни, както следва:  
 

Право на достъп и 
коригиране  

Можете да поискате достъп до Вашите лични данни. Можете също така да поискате 
коригирането на неточни лични данни или да поискате допълването на непълни лични 
данни.  
Можете да поискате информация за източника на личните данни.  



 

 

Право на изтриване  Правото да бъдете забравени Ви позволява да поискате изтриване на Вашите лични 
данни в случай, че: 

(i) личните данни повече не са необходими за постигане на целите, за които са 
събиране и обработвани; 

(ii) сте избрали да оттеглите Вашето съгласие (ако обработването се основава 
на съгласието), без това оттегляне да засяга законосъобразността на 
обработването, извършено преди оттеглянето; 

(iii) сте възразили срещу обработването;  
(iv) Вашите лични данни са били обработвани незаконосъобразно; 
(v) съществува правно задължение за изтриване на Вашите лични данни; или 
(vi) изтриването на данните е необходимо за спазване на приложимото 

законодателство. 
 

Право на 
ограничаване на 
обработването  

Можете да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни, когато: 
(i) оспорвате точността на Вашите лични данни; 
(ii) СОДЕКСО не се нуждае повече от личните данни за целите на 

обработването; 
(iii) сте възразили срещу обработване, основаващо се на законни интереси. 

 

Право на 
възражение срещу 
директни 
маркетингови 
съобщения  

Можете по всяко време да поискате да не получавате реклами или брошури, като се 
свържете директно с нас безплатно или като използвате бутона/линка “отказ” или 
бутона/линка с друго подобно наименование, включен в изпращаните от нас по 
електронна поща рекламни съобщения, или като ни изпратите имейл на посочения 
по-долу адрес. Това възражение не засяга законосъобразността на изпратените до Вас 
съобщения преди възражението. 
 

Право да не бъдете 
обект на решение, 
основаващо се 
единствено на 
автоматично 
обработване  

Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на 
автоматично обработване, което поражда правни последици за Вас или което Ви засяга 
в значителна степен.  
 
 
 
 

Право на 
преносимост на 
данните  

Имате право да поискате да Ви предоставим Вашите лични данни в структуриран, 
широко използван и пригоден за машинно четене формат или да прехвърлим директно 
тези данни на друг администратор, когато: 
(i) обработването на Вашите лични данни е основано на Вашето съгласие или на 

договор с Вас; и 
(ii) обработването се извършва по автоматизиран начин.  
 

Right to issue 
advanced 
instructions about 
the processing of 
your personal data 
after your death 

In application of the French Data Protection Act, you may also formulate instructions on 
exercising your rights as set out in this section, after your death (in particular with regard to the 
storage period or the erasure and/or disclosure of the data) as well as appoint a person tasked 
with exercising these rights.  

Право на жалба 
пред надзорен 
орган 

Ако имате някакви притеснения или оплаквания по отношение на защитата на Вашите 
лични данни, имате право да подадете жалба до българската Комисия за защита на 
личните данни. 
 
Въпреки това Ви молим да се обърнете предварително към нашето дружество, като се 
свържете с нас на посочения по-долу адрес, за да можем да се запознаем с Вашето 
оплакване и да намерим взаимно приемливо решение. 
 

 
За да упражните Вашите права, можете да се свържете с нас, като ни пишете на следния адрес: 
dpo.bg@sodexo.com и посочите Вашите две имена и причината за Вашето искане. Най-вероятно ще Ви 
поискаме допълнителна информация, за да Ви идентифицираме с точност и да получим възможност да 
обработим Вашето искане.  
 
СИГУРНОСТ 
 
Ние сме въвели всички възможни технически и организационни мерки за сигурност, за да гарантираме 
сигурността и поверителността на Вашите лични данни при обработването. 
 
За тази цел спазваме всички необходими процедури за сигурност предвид естеството на личните данни и 
рисковете, свързани с тяхното обработване, за да се запази поверителността на данните и по-специално да се 
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предотврати тяхното нарушаване, изтриване или неоторизиран достъп на трети страни (физическа защита на 
помещенията, процедури за удостоверяване с личен, защитен достъп чрез идентификатори и пароли, дневник 
на достъпа, криптиране на определени данни и др.). 
 
БАЗА ДАННИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ („CRM DATABASE”)  
 
Използваме база данни за управление и наблюдение на нашите взаимоотношения със съществуващи и 
потенциални клиенти. Тази база данни включва личните данни на представители и лица за контакт на нашите 
клиенти или други партньори, с които имаме бизнес отношения или с които искаме да установим такива бизнес 
отношения. Тези данни, използвани само за тази цел, включват по-специално: данни за контакт (фамилно име, 
собствено име, телефонен номер, имейл адрес и др.), обществено достъпна информация, отговори на наши 
имейли и друга информация, събрана и записана от нашите служители във връзка с взаимодействията им с 
нашите клиенти и партньори. Ако желаете да бъдете премахнати от нашата база данни за управление на 
клиентите, молим да ни пишете на: dpo.bg@sodexo.com. 
 
ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ 
 
Понякога предоставяме връзки към други уебсайтове за практически и информационни цели. Тези уебсайтове 
са най-вече уебсайтове на предприятия от групата СОДЕКСО (SODEXO), но някои от тях работят независимо от 
нашия Уебсайт и не са под нашия контрол. Тези уебсайтове се управляват от трети страни със собствени 
политики за поверителност или условия за ползване, които Ви съветваме да прочетете. Ние не поемаме 
никаква отговорност по отношение на съдържанието на тези уебсайтове, за продуктите и услугите, които може 
да се предлагат там или за каквото и да е друго използване на тези уебсайтове. 
 
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ  
 
Настоящата Политика ще влезе в сила на 25 май 2018г. Можем да актуализираме или да изменим тази 
Политика за поверителност, когато това е необходимо. В този случай измененията ще влязат в сила едва след 
30 работни дни от датата на изменението. Молим да посещавате тази страница периодично, ако желаете да 
бъдете информирани за такива евентуални изменения. 
 
ОТПИСВАНЕ 
 
Ако сте се абонирали за определени услуги чрез нашия Уебсайт и вече не искате да получавате тези услуги или 
съобщения за тях, молим да посетите страницата за отписване, съответстваща на конкретната услуга, за която 
сте абонирани. 
 
КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС 
 
Ако имате въпроси или коментари по отношение на тази Политика, молим не се колебайте да се свържете с нас 
на следния адрес: dpo.bg@sodexo.com или да се свържете директно с длъжностното лице по защита на 
данните на нашата Група на адрес: dpo.group@sodexo.com. 
 
Последна актуализация: 01 октомври, 2019 г. 
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Privacy policy 
 
 

SODEXO builds strong, lasting relationships with its customers, partners, consumers and associates, based on mutual 
trust: making sure that their personal data are safe and remain confidential is an absolute priority for SODEXO.  
 
SODEXO complies with all Bulgarian and European regulatory and legal provisions on the protection of personal 
data. 
 
SODEXO enforces a very strict privacy policy to guarantee protection of the personal data of those who use its 
websites and other applications: 
 

• Users remain in control of their own data. The data are processed in a transparent, confidential and 
secure manner. 

• SODEXO is committed to a continuing quest to protect its users’ personal data in accordance with the 
Bulgarian Personal data Protection Act and the General (EU) Data Protection Regulation of April 27, 
2016 (hereinafter the “GDPR”).  

• SODEXO Group has a dedicated personal data protection team comprising a Group Data Protection 
Officer registered with the CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés [French 
Data Protection Agency]) and a network of contact persons dedicated to personal data protection. 

 
PURPOSE OF THIS POLICY 
 
SODEXO takes the protection of your personal data very seriously.  
 
We developed this policy to inform you of the conditions under which we collect, process, use and protect your personal 
data. Please read it carefully to familiarize yourself with the categories of personal data that are subject to collection and 
processing, how we use these data and with whom we are likely to share it. This policy also describes your rights and 
how you can get in touch with us to exercise these rights or to ask us any questions you might have concerning the 
protection of your personal data. 
 
This policy may be amended, supplemented or updated, in particular to comply with any legal, regulatory, case law or 
technical developments that may arise. However, your personal data will always be processed in accordance with the 
policy in force at the time of the data collection, unless a compulsory legal prescription determines otherwise and must 
be enforced retroactively. 
 
This policy forms an integral part of the Conditions of Use of the website. 
 

 
IDENTITY AND CONTACT DETAILS OF THE CONTROLLER 
 
The personal data controller is: Sodexo Pass Bulgaria EOOD, UIC 131085380, address: Sofia 1766, district Mladost, 
neighbourhood Mladost 4, 1 Business Park Sofia Str., building 12, floor 1, tel. 0700 40 700, e-mail: 
dpo.bg@sodexo.com. 

 
 
 
DEFINITIONS 
 
“Personal data”  means any information relating to an identified natural person or one 

that can be directly or indirectly identified by reference to an 
identification number or to one or more factors specific to this person.  

 
“us” or “our” Sodexo Pass Bulgaria EOOD (hereinafter “SODEXO”), 
 
“you” any website user/visitor. 
 
“Website” the website of Sodexo available at the address 

[https://www.andjoy.life/bg].  
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COLLECTION AND SOURCE OF PERSONAL DATA 
 
We will most likely collect your personal data directly (in particular via the data collection forms on our website) or 
indirectly (in particular via our service providers and/or technologies on our website). 
 
We undertake to obtain your consent and/or to allow you to refuse the use of your data for certain purposes whenever 
necessary. 
 
You will in any event be informed of the purposes for which your data are collected via the various online data collection 
forms and via Cookie Policy. 
 
 
TYPES OF PERSONAL DATA COLLECTED AND USED BY US 

 
We may specifically collect and process the following types of personal data: 
 

- the information that you provide when filling in the forms on the website (for example, for subscription purposes, 
to participate in surveys, for marketing purposes, etc.);  

- the information that you provide for authentication purposes; 
- the information that you provide for order fulfillment or to provide a service; 
- via “posts”, comments or other content that you post on the website. 

 
Personal data identified by an asterisk in the data collection forms are compulsory as these are necessary to fulfill any 
orders placed. In the absence of this compulsory information, these transactions cannot be processed.  
 
PERSONAL DATA THAT WE AUTOMATICALLY COLLECT 
 
We collect some information automatically when you visit the website in order to personalize and enhance your 
experience. We collect this information using various methods such as: 

 
Cookies  
 
A “cookie” is a small information file sent to your browser when you visit our website and stored on your 
computer. This file contains information such as the domain name, the internet access provider and the operating 
system as well as the date and time of access by the user. Cookies cannot damage your computer in any way.  
 
Cookies are not used to determine the identity of an individual who visits our website. Cookies allow us to identify, 
in particular, your geographic location and the display language in order to improve your online browsing 
experience. They also enable us to process information about your visit to our website, such as the pages viewed 
and the searches made, in order to improve our website content, to follow your areas of interest and offer you 
more suitable content. 
 
If you do not want to receive cookies from our website, you can adjust your browser settings accordingly. To 
manage your choices, each browser has a different configuration. These configurations are described in your 
browser’s help menu, which will explain how to change the settings to your desired cookies configuration. 
 
We recommend, however, that you do not deactivate our cookies. Keep in mind that if you block, turn off or reject 
our cookies, some of our webpages will not display correctly or you will no longer be able to use some of the 
services we offer. In this case, we cannot be held liable for any consequences related to the reduced functionality 
of our services arising from our inability to store or consult the cookies required for its functioning and which you 
have declined or deactivated. 
 
Lastly, by clicking on the dedicated icons of social networks such as Twitter, Facebook, Linkedin, etc., if these are 
displayed on our website, and if you have agreed that cookies may be downloaded while you are browsing our 
website, the social networks in question may also download cookies to your devices (computer, tablet or mobile 
phone). These types of cookies are downloaded to your device only on condition that you have given your 
consent by continuing to browse our website. You can, however, at any time revoke your consent to these social 
networks downloading these types of cookies. 
 
For more information, please consult our Cookie Policy. 
 
 
IP addresses 
 
An IP address is a unique identifier used by some electronic devices to identify and communicate with each other 
on the internet. When you consult our website, we can use the IP address of the device used by you to connect 
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you to the website. We use this information to determine the general physical location of the device and to know 
in which geographical areas visitors are located.  
 
Statistics 
 
The website uses Google Analytics to generate statistical reports. These reports tell us, for example, how many 
users consulted the website, which pages were visited and in which geographical areas website users are 
located. The information gathered via the statistics may include, for example, your IP address, the website from 
which you arrived at our site and the type of device that you used. Your IP address is hidden on our systems and 
will only be used if necessary to resolve a technical problem, for website administration and to gain insight into 
our users’ preferences. Website traffic information is only accessible to authorized staff. We do not use any of this 
information to identify visitors and we do not share this information with third parties.  

 
 
SOCIAL NETWORKS 
 
You have the option to click on the dedicated icons of social networks such as Twitter, Facebook, Linkedin, etc. that 
appear on our website. 
 
Social networks create a friendlier atmosphere on the website and assist in promoting the website via sharing. Video 
sharing services enrich the video content of our website and increase its visibility. 
 
When you click on these buttons, we may have access to the personal information that you have made public and 
accessible via your profiles on the social networks in question. We neither create nor use any separate databases from 
these social networks based on the personal information that you have published there and we do not process any data 
relating to your private life through these means. 
 
If you do not want us to have access to your personal information published in the public spaces of your profile or your 
social accounts, then you should use the procedures provided by the social networks in question to limit access to this 
information. 
 
 
PURPOSES FOR WHICH WE USE PERSONAL DATA 
 
We use your personal data specifically for the following purposes: 
 

− to respond to your requests such as requests for information, searches, the newsletter or other content; 
− to provide the services and offers ordered on our website and/or in one of our establishments; 
− to conduct surveys and gather statistics; 
− to personalize and enhance your experience on our website; 
− to offer you our products and services and/or our partners’ products and services; 
− any other purpose of which we will inform you, if applicable, when we collect your data.  

 
LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA  
 
We process your personal data as part of the performance and management of our contractual relationship with you, in 
our legitimate interest to improve the quality and operational excellence of the services we offer to you or in compliance 
with certain regulatory obligations. 
 
Your personal data may also be processed based on your prior consent in the event that under certain circumstances, 
your consent would be requested.  
 
DISCLOSURE OF PERSONAL DATA 
 
The security and confidentiality of your personal data are of great importance to us. This is why we restrict access to 
your personal data only to members of our staff who need to have this information in order to process your orders or to 
provide the requested service. 
 
We will not disclose your personal data to any unauthorized third parties. We may, however, share your personal data 
with entities within the Sodexo group and with authorized service providers (for example: technical service providers 
[hosting, maintenance], consultants, etc.) whom we may call upon for the purpose of providing our services. We do not 
authorize our service providers to use or disclose your data, except to the extent necessary to deliver the services on 
our behalf or to comply with legal obligations. Furthermore, we may share personal data concerning you (i) if the law or 
a legal procedure requires us to do so, (ii) in response to a request by public authorities or other officials or (iii) if we are 
of the opinion that transferring these data is necessary or appropriate to prevent any physical harm or financial loss or in 
respect of an investigation concerning a suspected or proven unlawful activity. 
 
STORAGE PERIOD OF YOUR PERSONAL DATA  



 

 
We will store your data only for as long as necessary to fulfill the purposes for which it was collected and processed. This 
period may be extended, if applicable, for any amount of time prescribed by any legal or regulatory provisions that may 
apply.  
 
SENSITIVE PERSONAL DATA 
 
As a general rule, we do not collect sensitive personal data via our website. “Sensitive personal data” refers to any 
information concerning a person’s racial or ethnic origins, political opinions, religious or philosophical beliefs, union 
membership, health data or data relating to the sexual life or the sexual orientation of a natural person. This definition 
also includes personal data relating to criminal convictions and offenses. 
 
In the event that it would be strictly necessary to collect such data to achieve the purpose for which the processing is 
performed, we will do so in accordance with local legal requirements for the protection of personal data and, in 
particular, with your explicit prior consent and under the conditions described in this Confidentiality Policy.   
 
 
PERSONAL INFORMATION AND CHILDREN 
 
The website is for use by adult persons who have the capacity to conclude a contract under the legislation of the country 
in which they are located. 
 
Children users under the age of 16 years or without legal capacity must obtain consent from their legal guardians prior to 
submitting their data to the website.  
 
The 16-year age limit may be reduced to 13 years depending on the local legislation in your usual place of residence. 
 
TRANSFER OF PERSONAL DATA  
 
As Sodexo is an international group, your personal data may be transmitted to internal or external recipients that are 
authorized to perform services on our behalf and that are located in countries outside the European Union or the 
European Economic Area which do not offer an adequate level of personal data protection.  
 
To guarantee the security and confidentiality of personal data thus transmitted, we will take all necessary measures to 
ensure that these data receive adequate protection, such as signing standard European Commission contractual 
clauses or other equivalent measures. 
 
YOUR RIGHTS 
 
In accordance with the applicable law, you have certain rights relating to the processing of your personal data.  
 

Right of access You have the right to request access to your personal data. You may also request 
rectification of inaccurate personal data or request that incomplete data be completed.  
 
You also have the right to know the source of the personal data.  
 

Right of erasure Your right to be forgotten entitles you to request the erasure of your personal data when: 
(i) the data are no longer necessary to achieve the purposes for which they were collected 

and processed; 
(ii) you choose to withdraw your consent (if your consent was obtained as the legal basis 

for processing), without such a withdrawal affecting the lawfulness of any processing 
carried out prior to the withdrawal; 

(iii) you object to the processing; 
(iv) your data were processed unlawfully; 
(v) your data must be erased to comply with a legal obligation; or 
(vi) erasure of the data is required to ensure compliance with current legislation. 

 

Right to restriction You may also request restriction of processing of your personal data if: 
(i) you dispute the accuracy of your data; 
(ii) we no longer need these data for processing purposes; and  
(iii) you are opposed to the processing of the data. 

 

Right to refuse direct 
marketing messages 

You may at any time request to no longer receive advertising or prospecting by contacting us 
directly, free of charge, or via the “unsubscribe” link included with any form of prospecting that 
we might send to you by email, or by sending us an email to the address provided below. This 
opposition is without prejudice to the lawfulness of any communication sent to you before the 
opposition was implemented. 
 



 

The right not to be 
the subject of a  
decision based 
 exclusively on  
automated data 
processing  

You have the option not to be the subject of a decision based exclusively on automated 
processing that has legal effects concerning you or that has a significant impact on you.  

Right of portability You may request that we provide your personal data in a structured, commonly used, 
machine-readable format or you may request that it be transmitted directly to another 
controller on condition that: 
(i) the processing is based on your consent or necessary to fulfill a contract with you; and 
(ii) that it is done via automated means.  
 

Right to issue 
advanced 
instructions about 
the processing of 
your personal data 
after your death 

In application of the French Data Protection Act, you may also formulate instructions on 
exercising your rights as set out in this section, after your death (in particular with regard to the 
storage period or the erasure and/or disclosure of the data) as well as appoint a person tasked 
with exercising these rights.  

Right to lodge a 
complaint with a 
supervisory authority 

If you have any concerns or complaints with regard to the protection of your personal data, 
you have the right to lodge a complaint with the Bulgarian Commission for personal data 
protection.  
 
However, please address any requests to us beforehand by contacting us at the address 
given below so that we can deal with your request and find an amicable solution. 

 
To exercise your rights, you can contact us by writing to us at the following address: dpo.bg@sodexo.com stating your 
surname, first name and the reason for your request. We will most likely ask you for additional information in order to 
identify you and to enable us to deal with your request.  
 
SECURITY  
 
We implement all possible technical and organizational security measures to ensure security and confidentiality in 
processing your personal data. 
 
To this end, we take all necessary precautions given the nature of the personal data and the risks related to its 
processing, in order to maintain data security and in particular to prevent distortion, damage or unauthorized third-party 
access (physical protection of the premises, authentication procedures with personal, secured access via identifiers 
and confidential passwords, a connection log, encryption of certain data, etc.). 
 
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT DATABASE (“CRM DATABASE”) 
 
We use a database to manage and monitor our relationships with existing and potential customers. This database 
includes the personal data of associates of our customers or other partners with whom we have a business relationship 
or with whom we want to establish such a relationship. These data, used only for this purpose, notably include: contact 
details (surname, first name, telephone number, email address, etc.), publicly accessible information, the responses to 
targeted emails and other information collected and recorded by our associates as part of their interactions with our 
customers and partners. If you want to be removed from our CRM database, please write to dpo.bg@sodexo.com. 
 
LINKS TO OTHER SITES  
 
Occasionally, we provide links to other websites for practical and informative purposes. These websites are mostly 
Sodexo websites and some of them operate independently from our websites and are not under our control. These 
websites are run by third parties with their own confidentiality recommendations or terms of use which we strongly 
advise you to read. We do not accept any liability with regard to the content on these sites, for the products and services 
that may be offered there or for any other use thereof. 
 
UPDATES OF OUR CONFIDENTIALITY POLICY 
 
This policy will become effective on May 25, 2018. We may update or amend this confidentiality policy as and when 
needed. In this case, amendments will only become applicable after a period of 30 business days from the date of the 
amendment. Please consult this page from time to time if you want to be informed of any possible changes. 
 
 
UNSUBSCRIBING 
 
If you have subscribed to certain services via our website and you no longer want to receive emails, please consult the 
“unsubscribe” page corresponding to the service you are subscribed to. 
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HOW TO CONTACT US 
 
If you have any questions or comments with regard to this policy, please do not hesitate to contact us at the following 
address: dpo.bg@sodexo.com or contact our Group Data Protection Officer at the following address: 
dpo.group@sodexo.com. 
 
Last updated: October 1

st
,  2019 
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