Декларация за поверителност на Ingram Micro

Последна редакция: 1 октомври 2020 г.
Цел и обхват
Тази Декларация за поверителност на Ingram Micro („Декларация за поверителност“) обяснява как
Ingram Micro Inc., корпорация от Делауеър, и компаниите, които притежаваме или контролираме
(„Свързани лица“) (наричани заедно „Ingram Micro“, „ние“ или „нас ”) събират, използват, съхраняват,
обработват, разкриват и изтриват Лични данни (както е определено в тази Декларация за
поверителност), които предоставяте директно на нас или които получаваме от оторизираните от Вас
трети лица, включително, без ограничение, които ни предоставяте чрез нашия уебсайт, намиращ се
на домейна ingrammicro.com, или всеки уебсайт на някое от нашите Свързани лица, който публикува
или посочва връзка към тази Декларация за поверителност (заедно и поотделно наричани
„Уебсайт“), достъпна чрез всякакъв носител, включително чрез компютър, мобилно устройство или
друго устройство (наричани заедно „Устройство”). Тази Декларация за поверителност също така
определя Вашите права по отношение на Вашите Лични данни.
Ingram Micro е дистрибутор и търговец на ИТ продукти и услуги, със седалище в Съединените щати,
но със Свързани лица в целия свят (списък на които е на разположение при поискване). Ingram
Micro доставя глобални услуги в областта на технологиите и веригите за доставки за подпомагане
на агрегирането на облачни структури, управлението на центрове за данни, логистиката,
технологичното разпространение, жизнения цикъл на мобилните устройства и обучението.
За да разберете повече за Ingram Micro, моля, посетете раздела „За нас” в нашия Уебсайт.
Ingram Micro Ви дава възможност да закупите или да получите достъп до разнообразни предложения
за продукти и услуги, предоставени от Ingram Micro и различни трети лица-доставчици („Продукти и
услуги“), както директно от Ingram Micro, така и чрез търговци и дистрибутори. ВСЕКИ ПРОДУКТ ИЛИ
УСЛУГА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДМЕТ НА СПЕЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ
ПРЕДЛАГАНЕ, КОИТО МОГАТ ДА ПРОМЕНЯТ ИЛИ ДОПЪЛНЯТ УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. INGRAM MICRO ВИ ПРЕПОРЪЧВА ВНИМАТЕЛНО ДА ПРОЧЕТЕТЕ
ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ВСЕКИ ПРЕДЛАГАН ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА ПРЕДИ ДА
ПОЛУЧИТЕ ДОСТЪП ИЛИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ ТОЗИ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА.
Въпреки че Ви препоръчваме да прочетете цялата Декларация за поверителност, това е резюме на
някои от по-важните аспекти на Декларацията за поверителност:
•
•

Всеки Продукт или услуга може да има своя собствена политика за поверителност. Вие
следва внимателно да прочетете политиката за поверителност на всеки Продукт или услуга
преди да получите достъп или да се възползвате от този Продукт или услуга.
Ние може да събираме както Лични данни, така и друга информация от Вас чрез различни
източници, включително Лични данни, които сме събрали от Вас, както онлайн, така и
офлайн. Ние може също така да ги комбинираме с информация, която получаваме за Вас от
други източници, като Свързани лица, публично достъпни източници на информация
(включително информация от Вашите обществено достъпни профили в социалните медии)
и други трети лица.
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•
•
•

•

Ние няма да използваме или споделяме Вашите Лични данни, освен както е описано в тази
Декларация за поверителност.
Невъзможността да ни предоставите Личните си данни може да повлияе на способността ни
да извършваме бизнес с Вас, като например закупуване на Продукти и услуги или обработка
на трансакциите Ви.
Където е приложимо, ние ще се съобразяваме с Вашите инструкции за отказ от определени
видове употреба на Вашите Лични данни съгласно настоящата Декларация за
поверителност, като например когато се откажете от получаването на маркетингови
електронни съобщения от нас или ни помолите да изтрием Вашите Лични данни. Но като се
откажете от получаването на маркетингови съобщения, Вие няма да получавате информация
за предложения и промоционални продажби.
Ние използваме подходящи технически и организационни мерки за сигурност и защита на
Вашите Лични данни, но не можем да гарантираме, че Вашите Лични данни ще бъдат
напълно защитени от злоупотреби от хакери или от други злонамерени или престъпни
действия.

1. Общи принципи за обработката на Лични данни
Личните данни ще се събират, съхраняват, обработват и предават в съответствие с установените
политики на Ingram Micro и приложимите федерални, държавни, местни и международни закони,
правила и разпоредби.
Принципите на Ingram Micro по отношение на обработката на Лични данни са следните: (1) Личните
данни ще се обработват честно и законосъобразно, (2) Личните данни ще се събират за конкретни,
изрични и законни цели и няма да се обработват допълнително за несъвместими цели, (3) Личните
данни, събрани от Ingram Micro, ще бъдат адекватни, подходящи и непрекомерни по отношение на
целите, за които се събират, (4) Личните данни, събрани от Ingram Micro, ще бъдат точни и, където е
необходимо, поддържани актуални до максимума на нашите възможности, (5) Личните данни ще
бъдат защитени срещу неоторизиран достъп и обработка, като се използват подходящи технически
и организационни мерки за сигурност и контрол; и (6) Личните данни, събрани от Ingram Micro, ще
бъдат запазени като идентифицируеми данни за не по-дълго от времето, необходимо за целите, за
които Личните данни са били събирани.
Ако Ingram Micro се ангажира с обработката на Лични данни за цели, различни от посочените в
настоящата Декларация за поверителност, Ingram Micro ще извести за тези промени, за целите, за
които ще се използват Личните данни, и за получателите на Лични данни.
2. Събиране на информация
Ingram Micro може да събира Лични данни за Вас от различни източници, включително директно от
Вас, от други потребители, от търговци и дистрибутори, от нашите доставчици, от нашите
доставчици на услуги, от трети лица-доставчици на информация, от нашите клиенти, от нашите
Свързани лица и чрез Уебсайта.
„Личните данни“, събрани от Ingram Micro, включват:
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•
•
•
•

„Данни за самоличност“, като име, фамилия, потребителско име или подобен идентификатор,
обръщение, наименование на фирмата и идентификационен номер, издаден от държавен
орган.
„Данни за контакт“, като адрес за фактуриране, адрес за доставка, имейл адрес и телефонни
номера.
„Финансови данни“, като банкова сметка, данни на разплащателна карта и кредитна история.
„Данни за трансакции“, като подробности за плащанията към и от Вас и други подробности за
продуктите и услугите, които сте закупили от нас.
„Технически данни“, като IP адрес, данните Ви за вход в системата, вид и версия на
браузъра, часови пояс и местоположение, типове плъгини на браузъра, операционна
система и платформа и други технологични характеристики на устройствата, които
използвате за достъп до нашите уебсайтове.
„Данни за профила“, като потребителско име и парола за достъп до Уебсайта, номер на
сметка, покупки или поръчки, направени от Вас, Вашите интереси, предпочитания, отзиви и
отговори от проучвания.
„Данни за използването“, като информация за това как Вие използвате нашия Уебсайт,
продукти и услуги.
„Данни за предпочитания“, като предпочитанията Ви за получаване на маркетингова
информация от нас и от трети лица и Вашите предпочитания за комуникация.
„Данни за кандидата“ като история на заетостта, история на обучението и професионални
сертификати, които ни представяте по време на кандидатстване за работа, както е обяснено в
нашата Декларация за поверителност при наемане и назначаване на служители в Ingram Micro.

Ingram Micro не събира никакви Специални категории Лични данни за Вас, освен ако това не се
изисква от закона (това включва подробности за Вашата раса или етническа принадлежност,
религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация).
Ingram Micro събира Ваши Лични данни, както следва:
Информация, която Вие предоставяте доброволно. Ние можем да събираме Лични данни директно от
Вас, когато Вие доброволно ни ги предоставите. Например когато общувате с нас по телефона или
чрез Уебсайта посредством електронна поща, онлайн чат, уеб формуляр или онлайн регистрация на
акаунт, за да получите достъп до Предложения, да се регистрирате за събитие или обучение, да се
абонирате за маркетингови, промоционални или информационни имейли или съобщения, да закупите
Предложение, да задавате въпроси, опитвате се да разрешите някакви въпроси, свързани с Уебсайта
или Предложенията, подавате молба за работа или изпращате отзиви и коментари.
Личните данни, които сте помолени да предоставите, и причините, поради които се изисква да ги
предоставите, ще Ви бъдат обяснени в момента, в който Ви молим да предоставите Личните си данни.
Информация, която събираме автоматично. Когато посещавате нашия Уебсайт, ние можем да
събираме определена информация автоматично от Вашето Устройство. В някои държави,
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включително държави от Европейското икономическо пространство, тази информация може да се
счита за Лични данни по силата на приложимите закони за защита на данните.
В частност, информацията, която ние събираме автоматично може да включва информация като
Вашия IP адрес, тип устройство, уникални идентификационни номера на устройството, тип на
браузъра, Вашия MAC адрес, широко географско местоположение (напр. местоположение на ниво
държава или град) и друга техническа информация. Ние също така може да събираме информация
за това как Вашето устройство е взаимодействало с нашия Уебсайт, включително страниците, които
сте посетили и връзките, върху които сте щракнали.
Събирането на тази информация ни дава възможност по-добре да разберем посетителите, които
идват на нашия Уебсайт, от къде са те и какво съдържание на нашия Уебсайт представлява интерес
за тях. Ние използване тази информация за наши вътрешни аналитични цели и за да подобрим
качеството и уместността на нашия Уебсайт за посетителите ни.
Част от тази информация може да бъде събрана с помощта на „бисквитки“ и подобна технология за
проследяване, както е обяснено по-подробно под заглавието „Бисквитки и друга информация за
използването на уебсайтове“ по-долу.
От други потребители. Може да получим Лични данни за Вас от други потребители на Уебсайта,
когато те ни предоставят информация. Например, може да получим информация когато те общуват
с Вас или с нас посредством Уебсайта.
От търговци и дистрибутори. Ние можем да получим Лични данни за Вас от търговците и
дистрибуторите, които купуват предлаганите от нас Продукти и услуги и предоставят такива
Продукти и услуги на Вас.
От нашите доставчици. Ние може да получим Лични данни за Вас от трети лица-доставчици, които
осигуряват достъп до Продукти и услуги чрез нас.
От клиенти. Ние може да получим Лични данни за Вас от трети лица-клиенти, с които имаме
сключен договор за услуги. Например може да предоставяме услуги за обслужване от името на
други компании, където взимаме, опаковаме и изпращаме физически продукт до Вас. В този случай
ние получаваме Вашето име, пощенски адрес и информация за поръчката и обработваме Вашите
лични данни единствено за да улесним изпълнението на услугите от името на клиента.
От трети лица-доставчици. Ingram Micro може също така да получи Лични данни от трети лица,
които са получили или събрали информация за Вас и които имат право да ни предоставят тези
Лични данни. Ingram Micro ще получи тези лични данни, само когато сме проверили дали тези трети
лица имат Вашето съгласие или законът им позволява или изисква по друг начин да ни разкрият
Вашите Лични данни. Например ако се регистрирате в Уебсайта чрез услуга на трета страна или
чрез уебсайт или услуга на трета страна, информацията, която предоставяте на тази трета страна,
ще ни бъде предоставена, за да създадем профила Ви в Уебсайта. Можем също така да сключим
договор с трети лица, чиято дейност включва предоставяне на информация на фирми като нашата,
за да проверим определена информация за Вас или за да получим информация. Ние можем да
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използваме Вашите Лични данни, които получаваме от трета страна извън Уебсайта, в
съответствие с правилата, които сме установили с тази трета страна. Можем също така да получим
Лични данни на търговски изложения или събития, на които сте присъствали, и сте дали съгласието
си Вашите Лични данни да бъдат събирани. Ние можем също така да получим лични данни от
публично достъпни източници, като отворени правителствени бази данни или други данни в
публичното пространство.
3. „Бисквитки“ и друга информация за използването на уебсайтове.
Уебсайтът може също така да наблюдава и събира информация за това как се свързвате,
използвате и взаимодействате с Уебсайта автоматично чрез „бисквитки“, „флаш бисквитки“, „уеб
маяци“ и друга автоматизирана технология за проследяване.
„Бисквитката“ е малък текстов файл, който се съхранява на устройство на потребителя.
„Бисквитките“ ни позволяват да събираме информация за тип на браузъра, времето, прекарано в
уебсайта, посетените страници и езиковите предпочитания. Ние и нашите доставчици на услуги
използваме информацията за целите на сигурността, за улесняване на навигацията, за поефективно показване на информацията и за персонализиране на Вашето изживяване, докато
използвате Уебсайта.
Като цяло „бисквитките“, които се използват на уебсайта, могат да се разделят на следните
категории:
•

Строго необходими „бисквитки“. Това са „бисквитки“, които са необходими за работата на
нашия Уебсайт. Те включват например „бисквитки“, които ви позволяват да влезете в
защитени зони на нашия уебсайт или да използвате количка за пазаруване.

•

Аналитични „бисквитки“/„бисквитки“ за ефективност. Тези „бисквитки“ се използват за
анализиране на начина на използване на Уебсайта и за наблюдение на неговата
ефективност, което ни позволява да подобрим Вашето изживяване при използване на
Уебсайта. Тези „бисквитки“ ни помагат да адаптираме съдържанието на Уебсайта, за да
отразява това, което потребителите намират за най-интересно и да идентифицираме кога
възникват технически проблеми с Уебсайта. Можем също да използваме тези данни за
съставяне на отчети, които да ни помогнат да анализираме начина на използване на
Уебсайта, какви са най-често срещаните проблеми и как можем да подобрим Уебсайта.

•

Функционални/проследяващи „бисквитки“. Тези „бисквитки“ ни позволяват да разпознаваме
посетители, които повторно посещават нашите Уебсайтове. Чрез проследяване на
съвпаденията на анонимен, произволно генериран идентификатор, проследяващата
„бисквитка“ следи откъде идва потребителя на нашите Уебсайтове, каква търсачка е
използвал, върху каква връзка е щракнал, каква ключова дума е използвал и от кой край на
света е влязъл в Уебсайта. Чрез проследяване на тези данни ние можем да правим
подобрения по нашия Уебсайт.

Този документ е валиден от изписаната тук дата: 23 септември 2020 г.. Авторски права 2020 Ingram Micro Inc.
Цялата информация е поверителна и е собственост на Ingram Micro Inc.
5

12815090 v1

Декларация за поверителност на Ingram Micro

•

Целеви „бисквитки“. Тези „бисквитки“ записват посещението Ви в нашия Уебсайт,
страниците, които сте посетили и връзките, които сте последвали. Ние ще използваме тази
информация, за да направим нашия Уебсайт и рекламите, показвани на него, по-подходящи
за Вашите интереси. Можем също така да споделим тази информация с трети лица за тази
цел.

•

Сесийни „бисквитки“. Тези „бисквитки“ се използват „по време на сесията“ всеки път, когато
посещавате, и изтичат, когато напуснете даден Уебсайт или скоро след това – те не се
съхраняват постоянно на устройството Ви, не съдържат Лични данни и помагат като
намаляват необходимостта от прехвърляне на Лични данни през Интернет. Тези „бисквитки“
могат да бъдат изтрити, или можете да откажете да разрешите тяхното използване, но това
ще влоши ефективността и Вашето изживяване от използването на Уебсайта. Тези
„бисквитки“ също така вземат времеви отпечатъци, които записват кога влизате в Уебсайта и
кога го напускате.

•

Постоянни „бисквитки“. Този тип „бисквитки“ се записват на устройството Ви за фиксиран
период (понякога за няколко часа, понякога за година или повече) и не се изтриват, когато
браузърът се затвори. Постоянните „бисквитки“ се използват там, където трябва да помним
кои сте Вие за повече от една сесия на сърфиране. Например, този тип „бисквитки“ може да
се използва за съхраняване на Вашите езикови предпочитания, така че те да бъдат
запомнени за следващото посещение на Уебсайта.

Вие можете да изберете дали да приемете или да откажете използването на „бисквитките“.
Повечето уеб браузъри автоматично приемат „бисквитки“, но обикновено можете да промените
настройката на браузъра си, за да откажете „бисквитките“, ако предпочитате. Ако предпочитате да
не приемате „бисквитки“, повечето браузъри ще Ви позволят да: (i) промените настройките на
браузъра си, за да Ви уведомява, когато получите „бисквитка“, което Ви позволява да изберете дали
да я приемете или не; (ii) забраните съществуващите „бисквитки“; или (iii) настройте браузъра си да
отхвърля автоматично всички „бисквитки“. Все пак, имайте предвид, че ако деактивирате или
отхвърлите „бисквитките“, някои функции и услуги на нашите Уебсайтове може да не работят
правилно, защото може да не успеем да Ви разпознаем и да Ви свържем с Вашия профил(и). Освен
това, Продуктите и услугите, които предоставяме, когато ни посетите, може да не са толкова
подходящи за Вас или съобразени с Вашите интереси.
„Флаш бисквитка“ е файл, подобен на „бисквитка“, с тази разлика, че те могат да съхраняват посложни данни. Нашето използване на технологията на Adobe Flash (включително съхранени
локално флаш обекти („Flash LSO“)) ни позволява, освен всичко друго, да Ви обслужваме с поспецифична информация, да улесним постоянния Ви достъп до и използването на Уебсайта, както и
да събираме и съхраняваме информация относно това как Вие използвате Уебсайта. Ако не искате
Flash LSO елементи да се съхраняват на Вашия компютър, можете да промените настройките на
Вашия Flash плейър, за да блокирате съхраняването на Flash LSO, като използвате инструментите,
съдържащи се в Панела за настройки на съхраняваната информация на уебсайта на Adobe Flash,
който е достъпен в Интернет. Можете също така да управлявате Flash LSO, като отидете в Панела
за настройки на съхраняваната информация на уебсайта на Adobe Flash и да следвате
инструкциите (които може да обясняват, например, как да изтриете съществуващи Flash LSO
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(наричани „информация“ на сайта на Adobe), как да не позволите разполагането на Flash LSO
елементи на Вашия компютър без да бъдете попитани, и (за Flash Player 8 и по-късни версии) как да
блокирате Flash LSO елементи, които не се предоставят от оператора на страницата, на която сте в
момента). Имайте предвид, че настройката на Flash плейъра за ограничаване на приемането на
Flash LSO елементи може да намали или възпрепятства функционалността на някои Flash
приложения, използвани във връзка с този Уебсайт или нашето онлайн съдържание.
„Уеб маякът“ (известен също като прозрачен пиксел или пикселен маркер) включва електронно
изображение, вградено в интерфейса на Уебсайта, което ни позволява да разпознаваме когато
посещавате тази област на Уебсайта. Тези технологии може да се използват и във връзка с някои
страници на Уебсайтове и HTML форматирани имейл съобщения, за да проследяват, наред с други
неща, действията на потребителите на Уебсайта и получателите на електронна поща, да измерват
успеха на нашите маркетингови кампании и да събират статистически данни за използването на
Уебсайта и процента на отговорилите.
Моля, имайте предвид, че използването на „бисквитки“ или тези други технологии за проследяване
от трети лица-доставчици на услуги на Ingram Micro не е обхванато от настоящата Декларация за
поверителност. Ingram Micro няма достъп или контрол върху „бисквитки“ на трети лица.
Доставчиците на услуги на Ingram Micro могат да използват постоянни „бисквитки“ за целите на
рекламата и повторното насочване. Ние можем да обвържем информацията, събрана от „бисквитки“
на трети лица, с Личните данни на потребителите на Ingram Micro и ще използваме комбинираната
информация в съответствие с тази Декларация за поверителност.
4. Използване на информацията
Ingram Micro използва Личните данни, които събираме, за да осъществяваме нашата дейност и за
да Ви предоставяме Продукти и услуги, което включва използването на тези данни за подобряване
на нашите Продукти и услуги и персонализиране на Вашето изживяване. Ние също така можем да
използваме данните, за да комуникираме с Вас, например, да Ви информираме относно Вашия
профил и да Ви предоставяме информация за продукти.
Ingram Micro може да използва Вашите Лични данни за най-различни цели („Цели“), включително за:
•
•
•
•
•
•
•

Да Ви регистрира като нов клиент;
Осигуряване, поддържане и подобряване на Уебсайта и нашите Продукти и услуги,
включително за управление на определени функции и функционалността на Уебсайта;
Разбиране на потребителските предпочитания за подобряване на изживяването на
потребителите относно Ingram Micro и неговите Свързани лица, изпълнители и бизнес
партньори;
Проучване и анализ на ефективността на Уебсайта и маркетинговите, рекламни и
продажбени начинания на Ingram Micro, неговите Свързани лица, изпълнители и бизнес
партньори;
Събиране на вземания, дължими от клиенти на Ingram Micro;
Обработване на поръчки, доставки и плащания, извършени чрез Уебсайта;
Разработване на допълнителни Продукти и услуги;
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•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Обработване на заявления за работа;
Спазване на правно задължение или отговаряне на законни искания от публични органи
(включително изисквания, свързани с националната сигурност или правоприлагането);
Управление на ежедневните ни бизнес потребности;
Налагане на спазването на нашите Условия за ползване и приложимото право;
Преследване и/или защита в съдебни, арбитражни или други подобни правни производства;
Общуване директно с Вас, като периодично Ви изпращаме бюлетини, проучвания, промоции и
специални Продукти и услуги или информация за нови продукти и услуги в съответствие с
Вашите маркетингови предпочитания. Вие можете да се отпишете от нашите маркетингови
съобщения по всяко време, като щракнете върху „Отписване“ в долната част на имейла или
като се свържете с нас, като използвате данните от „Въпроси и информация за връзка“ по-долу.
Общуване директно с Вас по телефона, за да отговорим на запитвания или коментари
относно обслужването на клиентите, изпратени чрез Уебсайта, социалните медии или по
друг начин, за да обсъдим въпроси, свързани с Вашия профил или Уебсайта, както и за
предоставяне на поддръжка на клиентите.
Изпращане на реклами до Вас, включително с цел да помогнем на рекламодателите и
издателите да показват и управляват реклами на Уебсайта или на сайтове на трети лица, както и
приспособяване на реклами според Вашите интереси и историята на сърфирането. Моля, вижте
раздела „Бисквитки и друга информация за използването на уебсайтове“ за допълнителна
информация, свързана с такава реклама и свързаните с нея инструменти за управление;
Наблюдаване и записване на Вашите обаждания, имейли и текстови съобщения, съобщения
в социалните медии и други комуникации във връзка с Вашите отношения с нас;
Спазване на нашите договорни или правни задължения за споделяне на данни с агенции за
кредитен рейтинг, агенции за предотвратяване на измами и правоприлагащи органи;
Събиране на обобщена статистика за работата и използването на нашия Уебсайт и за подобро разбиране на предпочитанията на посетителите на нашия Уебсайт; и
Други цели: Да изпълняваме други законни бизнес цели, както и други законни цели, за които
ще Ви уведомим.

Ние можем да комбинираме и подобряваме Личните данни, които събираме за Вас, с друга
информация, която получаваме от трети лица.
Ние можем също така да използваме Личните данни, които събираме за Вас чрез Уебсайта, за
генериране на анонимни, обобщени данни. Когато го направим, ние гарантираме, че анонимните,
обобщени данни вече не могат да бъдат идентифицирани лично и не могат по-късно да бъдат
използвани, за да Ви идентифицират. Това ще включва, например, съхраняването на анонимните,
обобщени данни отделно от каквито и да е Лични данни.
Промяна на целта. Ние ще използваме Вашите Лични данни само за целите, за които сме ги
събрали, освен ако разумно не преценим, че трябва да ги използваме по друга причина и тази
причина е съвместима с първоначалната цел. Ако желаете да получите обяснение за това как
обработването за новата цел е съвместимо с първоначалната цел, моля, свържете се с нас.
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Ако трябва да използваме Вашите Лични данни за несвързана цел, ние ще Ви уведомим и ще
обясним правната основа, която ни позволява да го направим.
Моля, имайте предвид, че ние можем да обработваме Вашите Лични данни без Ваше знание или
съгласие, в съответствие с горните правила, когато това се изисква или е позволено от закона.
Проверки на кредитни референции, предотвратяване на измами и забранени лица. Личните данни,
които сме събрали от Вас при създаването на профила, могат да се споделят с агенции за кредитен
рейтинг, предотвратяване на измами и забранени лица, които ги използват, за да предотвратят
измами и пране на пари и да проверят Вашата самоличност.
Ние имаме достъп и може да използваме информация от агенции за кредитен рейтинг и забранени
лица, когато създавате профила си и периодично да:
•
•
•
•

управляваме и вземаме на решения относно профила Ви, включително да правим оценка на
кредитоспособността Ви;
предотвратяваме на престъпна дейност, измама и пране на пари;
проверяваме Вашата самоличност и точността на информацията, която ни предоставяте; и
проследяваме длъжници и да събираме дългове.

Решенията по заявленията за кандидатстване могат да се вземат единствено въз основа на
автоматизирани проверки на информация от кредитните агенции и вътрешните регистри.
Ние ще продължим да споделяме информация с кредитните агенции за това как управлявате
профила си, включително за каквито и да е неизпълнения при извършване на плащания, докато
поддържате взаимоотношение с нас. Тази информация ще бъде предоставена на други
организации, за да могат те да вземат решения относно Вас.
Ако бъде предоставена невярна или неточна информация и/или се установи или подозира измама,
данните ще бъдат предадени на агенции за предотвратяване на измами. Правоприлагащите органи
и други организации могат да имат достъп и да използват тази информация.
Ако ние, или агенция за предотвратяване на измами, определим, че Вие представлявате риск от
измама или пране на пари, ние можем да откажем да Ви предоставяме услуги.
Агенцията за предотвратяване на измами ще запази данни за всякакъв вид измама или риск от
изпиране на пари и това може да доведе до отказ на други лица да Ви предоставят услуги или
финансиране. Агенциите за предотвратяване на измами могат да съхраняват Вашата информация
за различни периоди от време.
Когато агенциите за кредитен рейтинг, предотвратяване на измами и забранени лица обработват
информацията Ви, те правят това на основание, че имат законен интерес да предотвратяват
измами и пране на пари, както и да удостоверят самоличността Ви, за да защитят бизнеса си и да
спазват законите, които се отнасят за тях.
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5. Споделяне на информация
Ние споделяме Вашите Лични данни с Ваше съгласие или, ако е необходимо, за да извършим
трансакция или да предоставим Продукт или услуга, които сте поискали или оторизирали. Ние също
така споделяме Личните данни с трети лица-доставчици, търговци и дистрибутори, трети лицадоставчици на услуги, свързани лица и стопански субекти, когато това се изисква по закон или за да
отговорим на съдебни процедури, за да защитим нашите клиенти, да защитим живота си, да
поддържаме сигурността на нашите Продукти и услуги и за защита на правата или собствеността на
Ingram Micro.
Ingram Micro разкрива Ваши Лични данни, както следва:
Доставчици. Ingram Micro може да споделя Лични данни за Вас с трети лица-доставчици, които
правят Продуктите и услугите си достъпни чрез нас. Например, ние можем да споделим Вашите
Лични данни с трето лице-доставчик, ако закупите или получите достъп до Продукт или услуга чрез
нас, или търговец или дистрибутор на Ingram Micro, и този доставчик поиска проверка на покупката
на Продукт или услуга, за да регистрира този Продукт или услуга. Ние можем също така да
споделяме Личните Ви данни с трето лице-доставчик, ако този доставчик спонсорира маркетингова
дейност съвместно с нас, за да провери участието Ви в маркетинговата дейност.
Търговци и дистрибутори. Ingram Micro може да сподели Вашите Лични данни с търговците и
дистрибуторите, които купуват Продукти и услуги, достъпни чрез Уебсайта. Например, ние можем
да споделим Вашите Лични данни, ако закупите или получите достъп до Продукт или услуга чрез
търговец или дистрибутор, и този търговец или дистрибуторът е използвал нашите инструменти и
услуги за дистрибутори.
Трети лица-доставчици на услуги. Ingram Micro може да предостави Вашите Лични данни на трети
лица, които предоставят услуги, за да ни помогнат с Уебсайта и за постигане на Целите. Например
тези трети лица могат да включват доставчици на услуги за обслужване на клиенти, обработка на
плащания, поддръжка на електронна поща и обмен на съобщения, хостинг, управление, поддръжка,
анализ на информация, доставка или изпълнение на Продукти или услуги, или други услуги, които
можем да получим чрез възлагане на външен изпълнител. Ние ще изискваме тези трети лица да
използват Вашите Лични данни само когато е необходимо по такива причини и да защитават
Вашите Лични данни в съответствие с настоящата Декларация за поверителност и приложимото
право. При поискване се предоставя списък на трети лица-доставчици на услуги.
Свързани лица и стопански субекти. Ingram Micro може да сподели Вашите Лични данни с нашите
Свързани лица, независимо дали тези субекти споделят марката Ingram Micro. Ние можем също
така да споделим Вашите Лични данни с други стопански субекти, които също предлагат продукти
или услуги под марката Ingram Micro или някоя от другите ни марки. Нашите Свързани лица и
стопански субекти ще използват Вашите Лични данни, които споделяме с тях по начин, който е в
съответствие с тази Декларация за поверителност.
Други потребители. Ingram Micro може да сподели Вашите Лични данни с други потребители, когато
решите да взаимодействате с тези потребители (или да поискате да комуникираме с тях от Ваше име)
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чрез Уебсайта. Това може да включва улесняване на комуникацията с други потребители или даване
на възможност за публикуване на Лични данни в области от Уебсайта, достъпни за други
потребители. Трябва да знаете, че Личните данни (или друга информация), които предоставяте в тези
области, могат да бъдат прочетени, събрани и използвани от други лица, които имат достъп до тях.
Правоприлагане и безопасност. Ingram Micro може да сподели Вашите Лични данни с компетентни
правоприлагащи органи, регулаторни органи, правителствени агенции, съдилища, други държавни
служители или друго трето лице, когато смятаме, че разкриването е необходимо (i) като въпрос на
приложимо право или регламент, (ii) за упражняване, утвърждаване или защита на нашите законни
права, или (iii) за защита на Вашите жизнени интереси или тези на което и да е друго лице.
Продажба или придобиване на активи. Ако Ingram Micro прехвърля собствеността или контрола на
която и да е част от Ingram Micro или Уебсайта на действителен или потенциален купувач,
независимо дали в контекста на придобиване, сливане, реорганизация или друго разпореждане с
цялата или част от нашата дейност, активи или акции (включително във връзка с производство по
несъстоятелност или подобни процедури), ние можем да прехвърлим Вашите Лични данни на този
действителен или потенциален купувач, при условие че използването на Вашите Лични данни от
това трето лице остава предмет на приложимото право.
Други. Ние можем да споделяме Вашите Лични данни с всяко друго лице когато имаме Вашето
съгласие за разкриването.
Ние можем също така да споделяме агрегирани, анонимни данни с трети лица за други цели. Тази
информация не Ви идентифицира лично, но може да включва използване, преглед и техническа
информация, която сме събрали чрез Вашето използване на нашия Уебсайт. Ако съгласно
приложимото право се изисква да третираме такава информация като Лични данни, тогава ние ще я
разкрием само както е описано по-горе.
Ingram Micro не продава Вашите Лични данни на трети лица.
6. Друга важна информация относно Личните данни
Достъп до допълнителна информация относно Личните данни, която може да счетете за важна.
Сигурност на Личните данни. Ingram Micro използва подходящи технически и организационни
инструменти за управление и мерки за защита и предпазване на Вашите Лични данни от
неразрешена загуба, злоупотреба и разкриване, като например силни инструменти за управление
на достъпа на потребителите, сегментирана архитектура на мрежата и подробни политики и
обучение на служителите. За съжаление, никакви данни, предавани или достъпни чрез Интернет, не
могат гарантирано да бъдат 100% защитени. В резултат на това, въпреки че Ingram Micro се опитва
да защити всички Лични данни, Ingram Micro не може да обезпечи или гарантира, че Личните данни
ще бъдат напълно защитени от незаконно присвояване от хакери или от други злонамерени или
престъпни действия, или в случай на повреда на компютърен хардуер, софтуер или на
телекомуникационна мрежа. Ingram Micro ще Ви уведоми в случай че узнаем за нарушаване на
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сигурността, свързано с Вашата Лична информация (както е определено от приложимите
чуждестранни, федерални, държавни и местни закони), съхранявана от или за нас, в съответствие с
приложимите закони.
Правна основа за обработка на Лични данни (само за посетители от ЕИП). Ако сте посетител от
Европейското икономическо пространство, нашата правна основа за събиране и използване на
описаните по-горе Лични данни ще зависи от съответните Лични данни и конкретния контекст, в
който ги събираме.
Обикновено ние ще събираме Лични данни от Вас само (i) когато се нуждаем от Лични данни, за да
изпълним договор с Вас (например, за да осъществим Вашата покупка на Продукт или услуга), (ii)
когато обработването е в нашите законни интереси и не нарушава Вашите права, или (iii) когато
имаме Вашето съгласие за това. В някои случаи ние също така можем да имаме правно
задължение да събираме Лични данни от Вас или в друг случай да се нуждаем от Личните данни, за
да защитим жизнените Ви интереси или тези на друго лице.
Ако Ви молим да предоставите Лични данни, за да изпълните законово изискване или да изпълним
договор с Вас, ние ще изясним това в подходящия момент и ще Ви уведомим дали предоставянето
на Личните Ви данни е задължително или не (както и за възможните последствия, ако не
предоставите Личните си данни).
Ако събираме и използваме Вашите Лични данни във връзка с нашите законни интереси (или тези
на трето лице), този интерес обикновено е да управляваме нашата платформа и да комуникираме с
Вас според необходимостта, за да Ви предоставяме нашите услуги и Продукти и за нашия законен
търговски интерес, например, когато отговаряме на Вашите въпроси, подобряваме нашата
платформа, предприемаме маркетингови кампании, или за целите на откриването или
предотвратяването на незаконни дейности. Ние може да имаме други законни интереси и ако е
необходимо, ще Ви обясним в подходящия момент какви са тези законни интереси.
Ако ние събираме и използваме Вашите Лични данни въз основа на Вашето съгласие,
последствията от отказването или оттеглянето на съгласието ще бъдат оповестени в момента,
когато бъде предоставено Вашето съгласие.
Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация относно правното основание, на
което събираме и използваме Личните Ви данни, моля, свържете се с нас, като използвате данните
за контакт, предоставени под заглавието „Въпроси и информация за контакт“ по-долу.
Точност. Ваша отговорност е да предоставяте на Ingram Micro точни Лични данни. Освен ако не е
посочено друго в настоящата Декларация за поверителност, Ingram Micro ще използва Личните
данни само по начини, които са съвместими с целите, за които са събрани или впоследствие
оторизирани от Вас. Доколкото това е необходимо за тези цели, Ingram Micro ще предприеме
разумни стъпки, за да гарантира, че Личните данни са точни, пълни, актуални и съответстващи на
предназначението им.
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Международно прехвърляне на данни. Вашите Лични данни могат да бъдат прехвърляни и
обработвани в страни, различни от държавата, в която пребивавате. Тези държави могат да имат
закони за защита на данните, които са различни от законите на Вашата страна.
По-конкретно, нашите основни сървъри на Уебсайтове са в САЩ, а нашите свързани лица и трети
лица-доставчици на услуги и партньори работят по целия свят. Това означава, че когато събираме
Вашите Лични данни, ние може да ги обработваме във всяка от тези страни. Въпреки това, ние сме
взели подходящи предпазни мерки, за да изискваме Личните Ви данни да останат защитени в
съответствие с тази Декларация за поверителност. За Лични данни, събрани в страните от
Европейското икономическо пространство и прехвърлени или достъпни от Ingram Micro в
Съединените щати, Ingram Micro, Inc. прилага стандартните договорни клаузи на Европейската
комисия.
За допълнителен пренос на Лични данни между нашите свързани лица извън ЕИП и САЩ, ние
прилагаме стандартните договорни клаузи на Европейската комисия, изискващи от нас да
защитаваме Личните данни, които те обработват от ЕИП, в съответствие със законодателството на
Европейския съюз за защита на данните. Ние сме приложили подобни подходящи предпазни мерки
с нашите трети лица-доставчици на услуги и партньори, а допълнителни подробности могат да
бъдат предоставени при поискване.
Срок на съхранение. Ние съхраняваме Личните данни, които събираме от Вас, когато имаме текуща
основателна бизнес нужда, за да го правим (например, за да ви предоставим Продукт или услуга,
които сте поискали, или да се съобразим с приложимите законови, данъчни или счетоводни
изисквания).
Когато нямаме текуща основателна бизнес нужда, за да обработваме Вашите Лични данни, ние ще
ги изтрием или ще ги анонимизираме или, ако това не е възможно (например, защото Вашите Лични
данни са съхранени в архивни копия), ще съхраняваме защитено Вашите Лични данни и ще ги
изолираме от всякаква допълнителна обработка, докато заличаването стане възможно.
Ако пребивавате в Европейския съюз, всички Лични данни, свързани с Вас и получени и
съхранявани от Ingram Micro, се изтриват след 5 години, с изключение на Лични данни в документи
и файлове, които трябва да съхраняваме за по-дълъг период съгласно приложимите закони.
Например, не можем да изтриваме Лични данни, които се появяват в фактурите по ДДС, преди да
можем да изтрием фактурите от нашите системи.
Вашите права за защита на данните. Вие имате следните права за защита на данните:
•

Ако желаете да получите достъп, да коригирате, актуализирате или да поискате изтриване на
Личните Ви данни, можете да го направите по всяко време, като се свържете с нас, като
използвате данните за контакт, предоставени под заглавието „Въпроси и информация за
контакт“ по-долу.

•

Освен това, можете да възразите срещу обработката на Личните Ви данни, да ни помолите
да ограничим обработката на Личните Ви данни или да поискате преносимост на Вашите
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Лични данни. Освен това, Вие можете да упражните тези права, като се свържете с нас,
използвайки данните за контакт, предоставени под заглавието „Въпроси и информация за
контакт“ по-долу.
•

Вие имате право по всяко време да се откажете от маркетинговите комуникации, които Ви
изпращаме. Вие можете да упражните това право, като кликнете върху връзката „отписване“
или „отказване“ в маркетинговите имейли, които Ви изпращаме. За да се откажете от други
форми на маркетинг (като например пощенски маркетинг или телемаркетинг), моля,
свържете се с нас, като използвате данните за контакт, предоставени под заглавието
„Въпроси и информация за контакт“ по-долу или влезте в нашия център за управление на
предпочитанията.

•

По същия начин, ако сме събрали и обработваме Вашите лични данни с Ваше съгласие, Вие
можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време. Оттеглянето на Вашето съгласие
няма да повлияе на законосъобразността на обработването, което сме извършили преди
Вашето оттегляне, нито ще повлияе на обработката на Вашите лични данни, извършена по
законни основания за обработка, различни от съгласие.

•

Вие имате право да подадете жалба до орган за защита на данните относно събирането и
използването на Вашите Лични данни. За повече информация, моля, обърнете се към
местния орган за защита на данните. (Информация за контакт с органите за защита на
данните в Европейското икономическо пространство e на разположение тук.)

Ние отговаряме на всички искания, които получаваме от лица, желаещи да упражняват своите
права за защита на данните в съответствие с приложимите закони за защита на данните.
Център за управление на предпочитанията. Много от нашите Свързани лица използват център за
управление на предпочитанията, който Ви позволява да откажете или да ограничите получаването
на съобщения и комуникации от нас. Можете да изберете или отмените предпочитанията си за
комуникация по всяко време чрез уеб формуляра, предоставен от това Свързано лице.
Деца. Уебсайтът е предназначен единствено за ползване от лица на 18 или повече години и
следователно не е насочен към деца под 18-годишна възраст. Ingram Micro не търси или събира
съзнателно Лични данни от деца под 18-годишна възраст.
Забрана на следенето. Някои уеб браузъри и други устройства, които можете да използвате за
достъп до Уебсайта, могат да Ви позволят да посочите Вашите предпочитания, че не желаете да
бъдете проследявани онлайн. Понастоящем Уебсайтът не отговаря на сигналите „Забрана на
следенето“. Ние не променяме Вашето изживяване на Уебсайта или Личните данни, които
събираме от Вас чрез Уебсайта, на базата на това дали е посочено такова предпочитание.
Вашите права за защита на данните в Калифорния. Законът за поверителност на потребителите в
Калифорния предоставя на жителите на Калифорния определени права по отношение на нашето
събиране на лична информация. Тези права включват:
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•

•
•

Правото на информираност относно (1) вида на събираната лична информация, (2)
категориите източници, от които се събира лична информация, (3) бизнес целта или
търговската цел за събиране или продажба на лична информация; (4) категориите трети
лица, с които споделяме лична информация, и (5) конкретните лични данни, които сме
събрали за потребителя;
Правото да поискат изтриване на събраната лична информация; и
Правото да се откажат от продажбата на личната им информация.

Законодателството на Калифорния също предвижда, че жителите на Калифорния имат право да
поискат от стопанските субекти да им кажат как личната им информация е била споделена с трети
лица за целите на директния им маркетинг. Има изключение от това изискване за стопански
субекти, които са приели и разкрили в своята политика за поверителност, политика за неразкриване
на лична информация на трети лица за целите на директен маркетинг, ако лицето е използвало
опция за отказ от разкриване на Лични данни на трети лица за такива цели. Приехме политика,
която Ви позволява да се откажете от разкриването на личната Ви информация на трети лица за
целите на директен маркетинг и по този начин попадаме в това изключение.
За да се откажете от споделянето на Вашата Лична информация на трети лица за целите на
директен маркетинг или да упражните по друг начин правата си по този раздел, моля, свържете се с
нас, като използвате данните за контакт, предоставени под заглавието „Въпроси и информация за
контакт“ по-долу.
Вашите права за защита на данните в Европейския съюз. Контролиращият орган за всички Лични
данни, обработвани от нас, е Свързаното лице на Ingram Micro в Европейското икономическо
пространство или Швейцария, което събира Личните данни. Ако имате някакви въпроси относно
Личните данни, които сте предоставили на съответното Свързано лице, моля, свържете се със
съответното Свързано лице.
Чувствителна информация. Освен ако не поискаме или поканим конкретно, ние искаме да не ни
изпращате и да не ни разкривате никакви чувствителни лични данни (например информация,
свързана с расов или етнически произход, политически мнения, религия или други убеждения,
здравословно състояние, съдебно минало или членство в профсъюзни организации) на този
Уебсайт или по друг начин. В случаите, когато може да поискаме или да Ви поканим да
предоставите чувствителни лични данни, ние ще направим това с изричното Ви съгласие.
Уебсайтове на трети лица. В допълнение към предоставянето на достъп до Продукти и услуги,
Уебсайтът може да включва връзки към други уебсайтове и уеб услуги. Тази Декларация за
поверителност не се отнася за тези уебсайтове и услуги, като практиките за поверителност на тези
уебсайтове и услуги могат да се различават от описаните в тази Декларация за поверителност. Ако
изпратите лични данни на някой от тези други уебсайтове или услуги, Вашите Лични данни се
регулират от правилата за поверителност, приложими за тези уебсайтове и услуги. Ingram Micro Ви
препоръчва внимателно да прочетете политиката за поверителност на всеки уебсайт или уеб
услуга, които посещавате.
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Нормативно съответствие. Ingram Micro ще използва подход за самооценка, за да провери
съответствието с тази Декларация за поверителност и периодично да проверява дали
Декларацията за поверителност е точна и изчерпателна относно информацията, която трябва да
бъде обхваната, изложена на видно място, въведена в действие и достъпна.
Ако смятате, че Вашите Лични данни са обработени или разкрити в нарушение на настоящата
Декларация за поверителност, Ingram Micro Ви насърчава да изразите всякакви съмнения като
използвате информацията за контакт, предоставена в настоящата Декларация за поверителност,
чрез данните за контакт, предоставени под заглавието „Въпроси и информация за контакт“ по-долу.
Ingram Micro ще проучи и ще се опита да разреши всякакви жалби и спорове относно използването
и разкриването на Лични данни.
Редакции. Ingram Micro може от време на време да преразглежда тази Декларация за
поверителност по свое собствено усмотрение, за да отрази промените в нашите бизнес практики.
Ако променим тази Декларация за поверителност, ние ще Ви уведомим, като публикуваме
актуализираната Декларация за поверителност на този Уебсайт или като Ви изпратим известие по
имейл. Промените в Декларацията за поверителност ще влязат в сила и ще се прилагат към
събраната информация, започвайки от датата, на която Ingram Micro публикува актуализираната
Декларация за поверителност на Уебсайта. Ако от приложимите закони за защита на данните се
изисква да поискаме Вашето съгласие за всякакви промени в използването на Вашите Лични данни,
описани в актуализираната ни Декларация за поверителност, тогава ще го поискаме.
7. Допълнителни езици
Настоящата Декларация за поверителност е достъпна на допълнителни езици. За да видите всички
допълнителни
езици,
моля,
вижте
пълния
списък
на
Уебсайта
на
адрес
https://corp.ingrammicro.com/privacy-statement.aspx.
8. Въпроси и информация за контакт
Ако имате някакви въпроси или притеснения относно тази Декларация за поверителност, практиките
за защита на личните данни на Ingram Micro, събирането или използването на Личните Ви данни
или искате да получите достъп до Личните Ви данни или да ги изтриете, моля, свържете се с нас на
адрес: privacy@ingrammicro.com или използвайте информацията за контакт, предоставена на
https://corp.ingrammicro.com/Contact-Us.aspx. Може да направите заявка за достъп или изтриване на
Личните Ви данни, като се обадите на 1-888-914-9661 и въведете ПИН 374445.
Вие можете да се свържете
Aaron.Mendelsohn@ingrammicro.com.
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