
Политика за поверителност и
лични данни на Mokka

Настоящата Политика за поверителност определя правилата за обработка на Лични
данни на Потребителите от Администратора на такива данни - Рево Технолоджис
Сп. з о.о., ., със седалище в Варшава (Полша), ул. Гржибовска 2/29, Варшава (00-131),

вписан в Регистъра на предприемачите към Националния съдебен регистър, Районен
съд за столицата Варшава, XII търговско отделение на Националния съдебен регистър
под регистрационен номер: 0000655200; NIP (данъчен идентификационен номер):

5252691673; с акционерен капитал в размер на: 200.00 PLN, вписан в регистъра на
кредитните институции под номер: RIP000394 (наричан по-нататък: "Revo”).

Revo е Администратор на лични данни на потребителите, което означава, че
самостоятелно определя целите и методите на тяхното обработване.

Revo предлага финансови услуги чрез уебсайт, наличен на адрес www.mokka.bg, както и
чрез мобилно приложение, наречено "Mokka".

Политиката за поверителност има за цел да представи правилата за обработка на
лични данни на Потребители, използващи услугите, предоставяни от Revo въз основа на
Споразумението за възобновяем кредитен лимит и Общите Условия на Уебсайт Mokka.

Revo полага всички усилия да поддържа най-високите стандарти за обработка на лични
данни в съответствие с приложимото законодателство, регулаторните насоки и добрите
пазарни практики. По-специално, Revo спазва общите принципи относно обработката на
лични данни, посочени в чл. 5 от Общия регламент относно защитата на данните (GDPR).

Термини, използвани в Политиката за
поверителност
Лични Данни - всяка информация за Потребителя - физическо лице, която
идентифицира този човек или позволява да бъде идентифициран от Revo или от
получателите на Лични Данни, въз основа на един идентификатор или въз основа
на повече от една комбинирана информация за Потребителя;

Доставчик - юридическо лице, което си сътрудничи с Revo, което е търговец на
стоки или доставчик на услуги, предоставящ възможност за използване на
Финансови Услуги за закупуване на стоки или услуги, чрез използване на средства
според Споразумение за лимит;



Бюлетин - информация в електронна форма от Revo за Услуги, Финансови Услуги,

промоции, провеждани от Revo чрез Услугата, включително в сътрудничество с
Доставчици, без никакви задължения от страна на Revo по отношение на
информацията, съдържаща се в тях;

Потребителски Профил - личен акаунт на Потребителя в Услугата, който
съдържа информация за Потребителя и действията му в Услугата, както и
Споразумението за лимит с приложения, и който осигурява дейностите в Услугата,

посочени в точка III. Правила и условия на Mokka. Потребителският Профил се
предоставя на Потребителя както чрез Уебсайт Mokka, така и чрез Mokka App;

Профилиране - всяка форма на автоматизирана обработка на Лични Данни,

която се състои в използване на Лични Данни за оценка на определени лични
фактори на Потребителя, по-специално за анализиране или прогнозиране на
аспекти, свързани с неговото икономическо положение, личните предпочитания,

интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

GDPR (Общ регламент относно защитата на данните) – Регламент (ЕС) 2016/679

на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на
физическите лица с оглед обработката на Лични Данни и на свободния поток на
тези данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕС (Общ регламент за защита на
данните) (Официален вестник на Европейския съюз L 2016 № 119, стр. 1; корекция
Официален вестник на Европейския съюз L 2018 № 127, стр. 2);

Услуга - система за интернет приложения “Mokka”, предоставена от Revo на
уебсайта www.mokka.bg и неговите поддомейни (“Уебсайт Mokka”), в мобилното
приложение на Mokka („Mokka App“), на уебсайтовете на Доставчиците и на
мобилно устройство, намиращо се на стационарно място на продажба на
Доставчика, използвано от Потребителя да види Уебсайт Mokka и да поръча стоки
или услуги от Доставчика, използвайки средства от Лимита и, в случай на
кандидатстване чрез мобилно устройство, намиращо се в стационарна търговска
точка на Доставчика, също за връщане на стоките, заедно със съответното
уреждане на заема;

Mokka App - мобилно приложение, достъпно чрез платформи за разпространение
на трети страни, Потребителят може да бъде задължен да се регистрира
предварително в дадена платформа; Revo няма влияние върху събирането и
използването на личните данни на Потребителя от операторите на отделни
платформи, предоставящи Mokka App;

Споразумение за лимит - Договор за револвиращ кредитен лимит, сключен от
Revo с Потребителя, по силата на който Потребителят може повторяемо да
извършва плащания за стоки и услуги към Доставчиците, да тегли пари в брой или
да извършва плащания с кредитна карта, в случай на нейното издаване, до



размера на наличния Лимит, предоставен от Revo, със задължение за връщането
му, заедно с разходите, в уговорения срок;

Финансови Услуги - предлагани от Revo по силата на Споразумението за лимит:

плащания за покупка на стоки или услуги от Доставчици, теглене на пари от
Потребителска банкова сметка, кредитна карта или свързани допълнителни
услуги, посочени в Споразумението за лимит;

Закон за потребителските кредити - Законът от 12 май 2011 г. за потребителския
кредит в Полша (консолидиран текст: Законодателен вестник от 2019 г., т. 1083, с
измененията);

Закон за изпирането на пари - полският законът от 1 март 2018 г. за
противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма
(консолидиран текст: Законодателен вестник от 2021 г., т. 1132, с измененията);

Закон за счетоводството - Закона за счетоводството в Полша от 29 септември
1994 г. (консолидиран текст: Законодателен вестник от 2021 г., т. 217, изм.);

Потребител - физическо лице, което: е сключило Споразумение за лимит с Revo,

има настроен акаунт в Услугата, използва Услугата, има абонамент за електронен
бюлетин или се е свързало с Revo, използвайки Лични Данни, чрез някое
наличните средства за комуникация.

Лични данни, обработвани от Revo, и източници
за тяхното събиране

Потребител, който желае да използва Финансовите Услуги, трябва да създаде
Потребителски Профил и да сключи Споразумение за лимит с Revo. За целта е
необходимо Revo да получи следните Лични данни:

▪ име, презиме и фамилия;

▪ единен граждански номер (ЕГН);

▪ номер на лична карта;

▪ имейл адрес;

▪ град, пощенски код, квартал, улица, номер на улица, блок, вход, апартамент
(всичко приложимо);

▪ мобилен телефонен номер.

Ако Потребителят регистрира Потребителски Профил:

▪ през Уебсайта Mokka,

▪ на собствено устройство, използвайки Mokka App,



той предоставя необходимите Лични Данни във регистрационната форма на Услугата,

докато адресът на Потребителя се получават от Revo от Доставчици, от кредитни
регистри или от бюрата за икономическа информация.

В случай на използване на услугите на Revo в стационарен магазин на Доставчика,

Потребителят, след сканиране на QR код, се регистрира през собственото си мобилно
устройство, като предоставя Лични Данни в регистрационната форма; ако Потребителят
не се регистрира самостоятелно, той предоставя Лични Данни на мобилно устройство,

управлявано от Доставчика.

Ако Потребителят извърши поръчка в магазина на Доставчика и избере опцията за
плащане от Revo, Личните Данни на Потребителя, необходими за създаване на
Потребителски Профил и вземане на решение за предоставяне на Лимит, се
предоставят на Revo от Доставчика, в съответствие с приложимата Европейска
Политиката за Поверителност.

Предоставянето на горепосочените данни от Потребителя е доброволно, но
необходимо, за създаване на Потребителски Профил, сключване на Споразумение за
лимит с Revo и кандидатстване за Финансови Услуги. Правилата за за създаване, работа
и деактивиране на Потребителски Профил, както и правилата за работа на Услугата са
посочени вОбщи условия за ползване на Услуга Mokka.

Като кредитна институция, Revo е задължена институция по смисъла на Закона за
изпирането на пари и е длъжна да идентифицира и проверява самоличността на
Потребителя, както и да наблюдава транзакции, извършени като част от бизнес
отношенията с Потребителя, за да гарантира, че тези транзакции са в
съответствие със знанието на Revo за Потребителя и риска от изпиране на пари и
свързано с Потребителя финансиране на тероризъм. Съгласно Закона за
изпирането на пари, задължените институции могат, за целите на прилагане на
мерки за финансова сигурност, да обработват информация, съдържаща се в
документите за самоличност на клиента, и да правят копия на тях. За да изпълни
гореспоменатите задължения, Revo може, в зависимост от версията, да използва
следните методи:

● проверка на предоставените Лични Данни във външни бази данни (полски
държавен Регистър на Лични Данни, проверка на данни и информация за
Потребителя в бюра за икономическа информация и в Платформата за
обмен на информация за заеми);

● верификация на основата на документ за самоличност с активен слой на
цифровите данни (инструмент за "цифрова идентификация");

● извършване от Потребителя на обратен верификационен превод от
банковата сметка на Потребителя (т.нар. микроплащания); като част от
тази процедура, Revo обработва такива Лични Данни като име, фамилия,

адрес и номер на банкова сметка на Потребителя;

● проверка от външен субект, въз основа на услугата за достъп до

https://mokka.bg/docs


информация за акаунта (влизане в банковата сметка на Потребителя
онлайн);

● проверка на Личните Данни с данните в личната карта на Потребителя при
използване на услугите на Revo в стационарния магазин на Доставчика.

● Revo може да споделя част от личните данни на потребителя или
информация за използваното от него устройство, което си сътрудничи с
Revo, на субекти, предоставящи услуги в областта на идентификацията,

разкриването на измами и киберпрестъпленията.

● В случай на подаване на заявление за Лимит, Revo, в съответствие със
Закона за потребителския кредит, ще проведе процес на проверка на
кредитоспособността на Потребителя, въз основа на предоставени от него
съгласия и пълномощия. За тази цел, Revo ще събира, прехвърля и
обработва Лични Данни и информация за Потребителя относно неговите
текущи и изтекли задължения за плащане (включително просрочени
задължения), история на плащанията и финансово състояние. Субектите, с
които Revo си сътрудничи в тази област, са:

○ Biuro Informacji Kredytowej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

S.A., със седалище във Варшава (въз основа на съгласието на
Потребителя);

○ CRIF Sp. z.o.o., със седалище Краков, ул. Люблянска 38, 31–476 Краков
(като субект, който обработва Лични Данни по искане на Revo, въз
основа на сключен договор за възлагане); Участници в
Платформата за обмен на информация за заеми * (въз основа на
съгласието на Потребителя); National Economic Information Office S.A.

със седалище в Краков, ул. Люблянска 38, 31–476 Краков (въз основа
на съгласието на Потребителя).

* Списъкът на Участниците в Платформата за обмен на информация за заеми е
достъпен на уебсайта https://www.credit-check.pl/uczestnicy/

Предоставянето и обработката на горепосочените Лични Данни е необходимо за
предоставянето на услугите на Revo по електронен път.

Ако Потребителят се съгласи, Revo ще предостави информация на бюрата за
икономическа информация относно изпълнението на финансови задължения на
Потребителя към Revo, както съществуващи към момента на даване на
съгласието, така и такива, които могат да възникнат в бъдеще (положителна
информация за задължения).

Определена техническа, аналитична или статистическа информация и данни
също се получават от Revo автоматично, когато Потребителят използва Услугата -

подробности могат да бъдат намерени в Политиката за бисквитки.

Като част от поддържането на Потребителския Профил, изпълнението на
Споразумението за лимит и предоставянето на Финансови Услуги на

https://www.credit-check.pl/uczestnicy/
https://mokka.bg/docs


Потребителя, Revo може да обработва следните категории лични данни:

● име и фамилия (включително презиме),

● ЕГН,

● номер, дата на валидност на личната карта,

● рожденна дата и възраст,

● пол,

● имейл адрес,

● град, пощенски код, квартал, улица, номер на улица, номер на блок, вход,

номер на апартамент,

● мобилен телефонен номер,

● номер на банкова сметка (в случай на кандидатстване и предоставяне на
Потребителя на теглене в брой от Лимита),

● IP адрес на компютърна мрежа или данни на мобилно устройство, чрез
което Потребителят кандидатства за Финансова Услуга,

● информация за разкрити политически позиции (ако е приложимо),

● данни за поведението на плащане (ако Revo получи такива данни от
Доставчика, управляващ онлайн магазина),

● данни за кредитни задължения, произтичащи от Финансови Услуги,

● данни за финансови задължения, произтичащи от договори с други лица,

получени от Revo с цел проверка на кредитоспособността и кредитния риск
на Потребителя,

● информация и данни, предоставени от Потребителя в жалби, съобщения,

адресирани до Revo, мнения, отговори в състезания и др.,

● идентификатори като номера на кредитни карти, номер на договор,

● информация и данни за използвания платежен инструмент и за платежните
транзакции на Потребителя, предоставени от международни платежни
организации (в случай на издаване на кредитна карта по Споразумението
за лимит),

● информация и данни за Потребителя, предоставени от сътрудничество с
Revo Фирми за събиране на вземания (в случай на предприемане на
дейности по събиране на вземания).

● данъчни и финансови данни, информация за икономическата ситуация
(включително данни за доходи, данни за притежавани/държани активи и
данни за поведението на плащане),

● изображение (в копия на документи за самоличност),

● глас, в телефонни разговори и записи на телефонни разговори.

В случай на използване на Mokka App, Revo може също така да обработва, за
предоставяне на Финансови Услуги и след съгласието на Потребителя, данните,

получени от мобилното устройство на Потребителя за местоположението,

контактите, съобщенията, фотогалерията на Потребителя и съдържанието,

изпратено от Потребителя до Mokka App.



Цели и основания за обработка на Лични
Данни
Цел на обработката на лични данни Правно основание за обработка
Създаване на потребителски профил Член 6, параграф 1, буква б) от GDPR - обработката е

необходима, за да се предприемат стъпки по искане
на субекта на данните, преди да се сключи
споразумение

Идентификация и верификация на
самоличността на Потребителя

Член 6, параграф 1, буква в) от GDPR – обработката е
необходима за спазване на законово задължение, на
което администраторът подлежи
Член 6, параграф 1, буква е) от GDPR – обработването
е необходимо за целите на законните интереси,
следвани от администратора

Оценка на кредитоспособността на
Потребителя и анализ на кредитния
риск

Член 6, параграф 1, буква а) от GDPR – субектът на
данните е дал съгласието си за обработка на личните
му данни

Сключване и изпълнение на
Споразумение за лимит, извършване
на тегления от Лимита

Член 6, параграф 1, буква б) от GDPR – обработката е
необходима за изпълнението на споразумение, по
което субектът на данните е страна, или за
предприемане на стъпки по искане на субекта на
данните преди сключването на това споразумение

Предаване на информация за
задължения, включително негативна
информация, към кредитни регистри и
бюра за икономическа информация

Член 6, параграф 1, буква а) от GDPR – субектът на
данните е дал съгласието си за обработка на личните
му данни
Член 6, параграф 1, буква в) от GDPR - обработката е
необходима за спазване на законово задължение от
страна на администратора

Предаване на положителна
информация за задължения към
бюрата за икономическа информация

Член 6, параграф 1, буква а) от GDPR – субектът на
данните е дал съгласието си за обработка на личните
му данни

Установяване, водене или защита на
искове в съдебни, административни
или други досъдебни или
извънсъдебни производства,
включително прехвърляне на
управлението на дългове към агенции
за събиране на вземания или
разпореждане с, подлежащи на
изпълнение, искове

Член 6, параграф 1, буква е) от GDPR – обработката е
необходима за целите на законните интереси,
следвани от администратора

Директен маркетинг на услугите на
Revo, включително по електронен път
до имейл адрес и телефонен номер на
Потребителя (по-специално за
изпращане на електронни бюлетини)

Член 6, параграф 1, буква е) от GDPR – обработката е
необходима за целите на законните интереси,
следвани от администратора
Член 6, параграф 1, буква а) от GDPR – субектът на
данните е дал съгласието си за обработка на имейл
адреса за тази цел



Реклама, проучване на пазара и
проучване на потребителските
предпочитания и дейности, като
резултатите от това проучване се
използват за подобряване на услугите,
предоставяни от Revo

Член 6, параграф 1, буква а) от GDPR – субектът на
данните е дал съгласието си за обработка на личните
му данни
Член 6, параграф 1, буква е) от GDPR – обработката е
необходима за целите на законните интереси,
следвани от администратора

Обработване на жалби Член 6, параграф 1, буква в) от GDPR – обработката е
необходима за изпълнението на правно задължение
от страна на администратора

Предотвратяване на изпирането на
пари и финансирането на тероризма

Член 6, параграф 1, буква в) от GDPR – обработката е
необходима за изпълнението на правно задължение
от страна на администратора

Задълженията на Revo по Закона за
счетоводството, включително
архивиране на записи

Член 6, параграф 1, буква в) от GDPR – обработката е
необходима за изпълнението на правно задължение
от страна на администратора

Администриране на Потребителския
профил на Потребителя

Член 6, параграф 1, буква б) от GDPR – обработката е
необходима за изпълнението на споразумение, по
което субектът на данните е страна, или за
предприемане на стъпки по искане на субекта на
данните преди сключването на това споразумение
Член 6, параграф 1, буква е) от GDPR – обработката е
необходима за целите на законните интереси,
следвани от администратора

Услуги по поддръжка за Потребители Член 6, параграф 1, буква а) от GDPR – субектът на
данните е дал съгласието си за обработка на личните
му данни

Организиране и провеждане на
конкурси и промоционални кампании

AЧлен 6, параграф 1, буква а) от GDPR – субектът на
данните е дал съгласието си за обработка на личните
му данни
Член 6, параграф 1, буква е) от GDPR – обработката е
необходима за целите на законните интереси,
следвани от администратора

Периодът на обработка на Лични Данни
Revo спазва принципа на ограничаване на съхранението, произтичащ от GDPR, според
който съхранението на Лични Данни във форма, която позволява идентифицирането
на Потребителя, може да се осъществи за период, не по-дълъг от необходимото за
целите, за които данните се обработват.

Revo обработва Личните Данни на Потребителя по време на периода на поддържане
на Потребителския Профил и валидността на Споразумението за лимит, както и след
деактивирането на Потребителския Профил и изтичането на срока на
Споразумението за лимит - за архивни цели за срока, изискван от закона (съгласно
Закон за изпиране на пари, за срок от 5 години от датата на прекратяване на



деловото правоотношение с Потребителя; 5 години, съгласно Закона за
счетоводството или въз основа на данъчни разпоредби). Ако Потребителят се
съгласи, Личните Данни, съдържащи се в Споразумението за лимит и информацията
за изпълнението на задълженията по Споразумението за лимит, могат да бъдат
обработвани за целите на оценка на кредитоспособността, включително анализи,

насочени към противодействие на измамите, но не по-дълго от период от 3 години,

съответно след изпълнение на задължения към Revo по Споразумението за лимит,

продажба от Revo на вземания по Споразумението за лимит или прекратяване на
Споразумението за лимит. Личните Данни, събрани в процеса на кандидатстване за
Финансови Услуги, могат да бъдат обработвани от Revo, въз основа на съгласието на
Потребителя, за статистически анализи за 3 години.

В случай на искове срещу Потребителя, Revo обработва Личните Данни на
Потребителя до изтичане на тези искове или изтичане на давностния им срок (по
правило, 3 години, максимум 6 години). Когато основата за обработка на Лични Данни
е само съгласието на Потребителя (напр. обработване с цел изпращане на Бюлетин),

те се обработват за тази цел до датата на оттегляне (отказ) на това съгласие.

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, което
е извършено въз основа на това съгласие преди неговото оттегляне.

Когато основата за обработването на Лични Данни е законният интерес на Revo,

обработването се извършва за срока на този интерес, освен когато този интерес не е
по-важен от интересите или основните права и свободи на Потребителя, изискващи
защита на неговите Лични Данни.

Автоматична обработка на Лични Данни и
Профилиране
Revo също обработва Лични Данни, използвайки автоматизираната процедура за
вземане на решения (т.е. без човешка намеса, използвайки усъвършенствани
алгоритми). Тази процедура се използва за оценка на твоята кредитоспособност и
анализ на твоя кредитен риск, както и за предотвратяване на пране на пари,

злоупотреби и измами. Автоматизираното вземане на решения позволява еднакво
прилагане на критериите за предоставяне на Финансови Услуги, увеличава шанса за
подходяща корекция на Лимита и плащанията от Лимита, спрямо
платежоспособността на Потребителя, елиминира възможна човешка грешка и
значително ускорява разглеждане на заявлението на Потребителя.

Резултатът от автоматизирания анализ влияе върху решението на Revo да
предостави или да не предостави Лимита, да намали Лимита или да го предостави за
сума, различна от исканата сума. Тези решения могат да се вземат само въз основа



на данните на Потребителя и свързаните с тях задължения, необходими за целта и
вида на Финансовата Услуга.

Revo може също да обработва Лични Данни, като ги Профилира, за да съпостави
по-добре Финансовите Услуги с нуждите на Потребителя или да предложи нови
продукти и услуги на Revo, включително в сътрудничество с Доставчици, ако той се
съгласи да получава бюлетина.

По-специално, Профилирането може да се основава на резултатите от проверката за
кредитоспособност на Потребителя, неговите предпочитания за пазаруване или
данни за местоположение (по-специално, данни за местоположение, получени от
мобилното устройство на Потребителя, с помощта на Mokka App).

Доколкото Личните Данни се обработват само по автоматизиран начин,

Потребителят има право да възрази срещу взетото на това основание решение, да
получи подходящи обяснения от Revo и човешка намеса за вземане на окончателно
решение.

Получатели на Лични Данни
Revo поверява обработката, трансфера или може да прехвърля Лични данни на
следните категории лица, които си сътрудничат с Revo:

● Доставчици;

● бюра за икономическа информация и Biuro Informacji Kredytowej S.A.,

● кредитни посредници, които си сътрудничат с Revo;

● участници в Платформата за обмен на информация за кредити;

● субекти, които си сътрудничат при проверката на самоличността и оценката на
кредитоспособността на Потребителя;

● субекти, които сътрудничат при разкриването на измами и киберпрестъпления;

● субекти, които сътрудничат в областта на директния маркетинг на услугите на
Revo и изпращането на информация до Потребителите;

● платежни оператори;

● лица, предоставящи на Revo хостинг (поддръжка на уебсайт), правни,

консултантски, аналитични, ИТ услуги, услуги по събиране на вземания, както и
услуги по поддръжка за Потребители.

Основанието за обработка на Лични Данни от лица, различни от Revo, е споразумение за
възлагане на обработка, сключено от Revo, като администратор, с получатели, като
обработващи, или съгласието на Потребителя.

Освен това Revo ще предоставя Лични Данни по искане на упълномощени публични
органи, по-специално, председателя на Службата за защита на личните данни,

председателя на Службата за защита на конкуренцията и защитата на потребителите,

финансовия омбудсман, потребителския омбудсман или субекти, упълномощени



съгласно Закона за изпирането на пари, данъчните разпоредби или наказателните
разпоредби.

Прехвърляне на Лични Данни извън
Европейското икономическо пространство (към
трета страна)

Личните Данни на Потребителя ще бъдат прехвърлени от Revo на сътрудничещи субекти
извън Европейското икономическо пространство. Основанието за такова прехвърляне
са, в съответствие с GDPR, подходящи договорни гаранции под формата на Стандартни
клаузи за защита на личните данни [Решения на Европейската комисия: от 5 февруари
2010 г. (2010/87 / ЕС), от 4 юни 2021 г. (2021 г. /914)]. Когато Личните Данни се прехвърлят
към САЩ, Revo прехвърля Личните Данни само на получатели, които са сертифицирани
по схемата на Щита за поверителност ЕС-САЩ (EU-US Privacy Shield) и понастоящем са
предмет на Стандартни Клаузи.

Горните гаранции осигуряват, че получателят от трета държава прилага мерки за
съхранение и обработка на Лични Данни със същото ниво на сигурност, което Revo

предоставя в съответствие с GDPR.

Права на Потребителя
Съгласно GDPR, Потребителят има следните права:

1. право на достъп до Лични Данни – тоест, за получаване на потвърждение от Revo дали
Личните Данни на Потребителя се обработват, и ако е така – за получаване на достъп до
тях и информация, напр.: цели на обработката, получатели или категории получатели,

според правата на Revo, автоматизирано вземане на решения, включително
Профилиране; в случай на такова искане Revo предоставя на Потребителя копие от
личните данни, подлежащи на обработка, а за всички последващи копия Revo може да
начисли разумна такса, произтичаща от административни разходи; ако Потребителят
поиска копие по електронен път и, освен ако не е посочено друго, информацията се
предоставя в често използвана електронна форма;

2. правото на коригиране на Лични Данни - т.е., искане Revo незабавно да коригира
Личните Данни на Потребителя, които са неверни; като се вземат предвид целите на
обработването, Потребителят има право да поиска допълване на непълни Лични Данни,

включително чрез предоставяне на допълнително изявление;

3. правото на изтриване на Лични Данни („правото да бъдеш забравен“) – т.е., изискване
за незабавно изтриване на Лични Данни, отнасящи се до Потребителя, ако настъпи едно
от следните обстоятелства:



а) Личните Данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или
обработени по друг начин;

б) Потребителят е оттеглил съгласието, на което се основава обработването, и няма
друго правно основание за обработването;

в) Потребителят възразява срещу обработването и няма по-важни законни основания за
обработка;

г) Личните Данни са били обработвани неправомерно;

д) Личните Данни трябва да бъдат изтрити, за да се спази правното задължение,

предвидено в правото на Европейския съюз или правото на държавата-членка, на което
Revo подлежи.

Горното право не се предоставя на Потребителя, доколкото обработването на Лични
Данни е необходимо за изпълнение на правно задължение, изискващо обработването
на правото на Съюза или правото на държавата-членка, на което Revo е предмет, или за
установяване, отстояване или защита на искове.

4. право на ограничаване на обработването на Лични Данни - в случаите, когато:

а) Потребителят поставя под съмнение коректността на Личните Данни – за период,

позволяващ на Revo да провери коректността на тези данни;

б) обработката е незаконна;

в) Потребителят е възразил срещу обработването - докато се установи дали законово
обоснованите основания от страна на Revo отменят основанията за възражение на
Потребителя.

5. право на прехвърляне на Лични Данни - доколкото обработването се извършва с цел
сключване и изпълнение на договора или въз основа на съгласието на Потребителя и
доколкото обработването става по автоматизиран начин, Потребителят има правото да
получава в структуриран, често използван, формат, машинно четим, Лични Данни,

предоставени на Revo от Потребителя, и има право да изпраща тези Лични Данни на
друг Администратор; Потребителят има право да поиска Личните Данни да бъдат
изпратени от Revo директно до друг администратор, ако е технически възможно;

6. право на възражение срещу обработката на Лични Данни – доколкото Личните Данни
се обработват въз основа на легитимен интерес, в частност обработвани за директен
маркетинг, включително Профилиране, Потребителят има право да възрази срещу
обработването на Лични Данни от Revo за тези цели; въпреки това, Revo все още ще има
право да обработва Лични Данни, въпреки възражението на Потребителя, ако докаже
наличието на валидни правно валидни основания за обработка, надделяващи
интересите, правата и свободите на Потребителя, или основания за установяване,

разследване или защита на искове на Revo; доколкото Личните Данни се обработват
само по автоматизиран начин, Потребителят има право да възрази срещу взетото на
това основание решение, да получи подходящи обяснения от Revo и човешка намеса, за
вземане на окончателно решение;

7. право на оттегляне на съгласието за обработване на Лични Данни - ако
обработването се извършва въз основа на дадено от Потребителя съгласие,

Потребителят има право да оттегли (откаже) съгласието си по всяко време, което води
до прекратяване на обработването им за в бъдеще, освен ако няма друго основание за
по-нататъшната им обработка в определен обхват;



8. право на подаване на жалба до надзорния орган - Потребителят има възможност да
докладва твърдения относно обработката на Лични Данни от Revo до председателя на
Службата за защита на личните данни.

Потребителят може да упражни правата си, като изпрати съобщение или сканирано
копие на подписаната декларация на следния адрес: support@mokka.bg, или по пощата,

на следния адрес: Рево Технолоджис Сп. з о.о., ул. Гржибовска 2/29, Варшава (00-131)

или Рево Технолоджис ЕООД, София 1000, ул. “Георги Бенковски” №37, вход: основен,

ет. 1.

Политиката за поверителност влиза в сила от датата на нейното публикуване на
уебсайта на адрес [https://mokka.bg/docs].

Дата на последното изменение на Политиката за поверителност: 15.07.2022.

https://mokka.bg/docs

