Политика за защита на личните данни на
www.caramigo.eu
1. Общи положения
Sharonomy SA (по-долу наричано Sharonomy), собственик на Сайта www.caramigo.eu,
събира лични данни, предоставени му посредством Сайта, относно своите Членове.
Събирането и обработването на лични данни за Потребителите и/или Членовете на Сайта,
се осъществява от Sharonomy. Дружеството Sharonomy е единствено отговорно за
обработката, а данните са необходими за целите на регистрирането на Членовете на
платформата, както и за свързване на Собствениците с Потенциалните Шофьори, както и за
застраховането и предоставянето на услугата по пътна помощ по време на Автосподелянето.
Потребителите декларират, че са информирани, че в случай на несъгласие с настоящата
Политика за защита на личните данни, Sharonomy няма да бъде в състояние да ги
идентифицира, да вземе под внимание регистрацията на профила им и да им промени
статуса им, в такъв на Членове на платформата.
Освен на третите страни посочени по-долу и на Членовете на платформата, Sharonomy се
ангажира да не предоставя данните на други трети страни. Данните ще бъдат използвани от
вътрешните отдели, с цел администриране на заявките за резервации и на Автосподелянията
или с цел, персонализиране на комуникациите, а именно на писмата / имейлите, както за
персонализиране страниците на Уебсайта, според зададените настройки.
Sharonomy не предава, не продава и не отдава под наем на трети страни предоставените от
Членовете на платформата лични данни. В случай, че данните бъдат предоставени на други
трети страни, различни от посочените по-долу, Sharonomy се ангажира да информира своите
Членове предварително и да им предостави правото да откажат такова предоставяне.
Sharonomy има право да предостави статистически данни относно своите Членове, за
Автосподелянията и друга статистическа информация от Сайта на трети страни при пълна
конфиденциалност, като тези статистически данни няма да съдържат лични данни.
Настоящият член, не ограничава правото на Sharonomy да възлага срещу заплащане или да
трансферира част от дейността си по администриране на данните на трети страни.

2. Право на достъп и на корекция
В съответствие с европейските и националните правни норми посочени Директива 95/46/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите
лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни и тези в
белгийския Закон за защита на лични данни от 8 декември 1992, всеки Член може да упражни
правото си на достъп до личните си данни и правото си на коригиране на последните, като
влезе в профила си на CarAmigo, секция „Моят профил“. Може също така да упражни правото
си на изтриване личните си данни от Сайта, като влезе в профила си на CarAmigo и избере
опцията от менюто „Изтриване на профил“, или като изпрати писмо на адрес: Sharonomy SA,
Avenue de Tervueren 412, B-1150 Brussels (посочвайки своите имена, имейл и пощенски
адрес), или като изпрати имейл на следния адрес: privacy@sharonomy.eu. Освен това, според
същите правни норми, обработването на събираните лични данни от Сайта, се осъществява
от Sharonomy след надлежно подадено заявление в Комисията за защита на личните данни,
в която дружеството е регистрирано под номер 1410427257511, като администратор на лични
данни. Лицето отговорно в Sharonomy за обработката на лични данни Членовете е Alex
Gaschard, ag@sharonomy.eu.
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3. Използване на бисквитки и web beacons
Сайтът използва бисквитки, които представляват малки текстови файлове, записвани на
твърдия диск на компютъра на Потребителя или Члена на Сайта, които имат за цел да
подскажат предходно посещение на Сайта. Бисквитките се използват от Sharonomy, с цел
персонализиране на услугата за своите Членове. Членът си запазва правото да откаже
използването на бисквитки, конфигурирайки своето желание в настройките на браузъра си.
По този начин, той губи възможността да ползва персонализираната услуга, предоставяна от
Sharonomy.
Някои страници на Сайта може понякога да използват допълнителен софтуер наречен web
beacon, който позволява преброяването на посетителите на страницата. Този софтуер може
да се използва от партньорите на Sharonomy, а именно с цел да се изчислява и оптимизира
ефикасността на съответните действия на потребителя на страницата. Данните получени
посредством този софтуер представляват статистическа информация, относно посещенията
на някои страници на Сайта, с цел да служат по-добре на Членовете.

4. Трети страни с достъп до личните данни
Личните данни могат да бъдат предоставяни на долу изброените трети страни, във връзка с
Автосподелянията:




Пътната помощ: дружеството предоставящо услугата пътна помощ, партньор на
Sharonomy, чието име, адрес, ЕИК и описание на услугата са описани в чл. 5.1 на
Общи правила и условия за ползване на Сайта
Застрахователя: дружеството, партньор на Sharonomy, издаващо специфичен
застрахователен сертификат при всяко Автосподеляне, чието име, адрес и ЕИК са
описани в чл. 5.2 на Общи правила и условия за ползване на Сайта
Институцията за електронни плащания: дружеството, партньор на Sharonomy,
осигуряващо електронните разплащания при всяко Автосподеляне, чието име, адрес
и ЕИК са описани в чл. 6 на Общи правила и условия за ползване на Сайта

Гореспоменатите дружества, трети страни, могат да използват личните данни за следните
цели:
1. Управление и мониторинг на Членовете, в случай, че гореспоменатите трети страни
участват в процесите описани в чл. 3.7.2 на Общи правила и условия за ползване, като
външни подизпълнители.
2. Проверка на шофьорския статус на всеки Член, с цел да се определи, дали последния
и неговите спътници или Превозното средство могат да се възползват от гаранциите
описани в чл. 5 на Общи правила и условия за ползване на Сайта
3. За маркетингови цели, за да се стимулират някой Членове на Сайта, да се абонират
за услуги за пътна помощ или закупят застрахователен продукт.
Използване на личните данни на Членовете на Сайта, от гореспоменатите трети страни, за
други цели е формално забранено. Всички лични данни на Членовете на Сайта, ще бъдат
обработвани при строга конфиденциалност, от всяка от гореспоменатите трети страни, като
последните се задължават да осигурят максимална конфиденциалност и защита на личните
данни, до които има достъп, като ги използват единствено и само за целите описани по-горе,
както и да унищожат данните, най-късно една година след приключването на
Автосподелянето, съдържащо лични данни на даден Член.
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