За условията за ползване на сайта, моля, кликнете тук и за правилата за "бисквитките" кликнете тук
За да прочетете Уведомлението за поверителност на английски език, моля натиснете тук.
To read an English version of this privacy notice, or to access this privacy notice in another language, please click
here.

Уведомление за поверителност при наемане на работа
В Бритиш Американ Табако (БAT) се ангажираме да защитаваме поверителността на
нашите кандидати и потребители на този сайт за електронно наемане на работа ("Сайта").
Бихме желали да осигурим едно сигурно и безопасно преживяване на потребителя. Ние ще
гарантираме, че информацията, която ни предоставяте чрез този сайт, ще се използва само
за целите, посочени в това уведомление за поверителност. Ние се ангажираме да действаме
отговорно и честно по отношение защитата на личните ви права и свободи.
Моля, прочетете внимателно този документ, тъй като той съдържа нашето "уведомление за
поверителност", което ви информира какво правим с вашите лични данни и важи за всички
лица, които се регистрират като потребители на Сайта.
За целите на настоящото уведомление за поверителност и приложимото законодателство за
защита на личните данни (включително, но не само, Общият регламент за защита на
данните (Регламент (ЕС) 2016/679) ("ОРЗД/GDPR/"), администраторът на данни и
дружеството, което носи отговорност за личните данни, които първоначално сте
предоставили, е "Бритиш Американ Табако" (Холдингс) Лимитид /British-American
Tobacco (Holdings) Limited/, чийто адрес е "Глоуб Хаус, №4 Темпъл Плейс, Лондон WC2R
2PG /Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG/. Когато кандидатствате за
определено работно място, вашите лични данни ще бъдат прехвърлени на юридическото
лице, посочено в спецификацията за тази работа, което тогава ще бъде "втори"
администратор на вашите лични данни, предоставени преди това кандидатстване, и
единственият администратор за всички други лични данни, предоставени впоследствие във
връзка с това уведомление. В това уведомление за поверителност третираме всеки
администратор на данни като ("БAT", "нас" или "ние"). Подробности за всяко от
юридическите лица на Бритиш Американ Табако (БАТ) са на разположение на сайта тук.
Ние можем периодично да изменяме това уведомление за поверителност. Моля, посетете
тази страница, ако искате да останете информирани, тъй като ще публикуваме промените
тук.
Ако не сте удовлетворени от който и да е аспект от нашето уведомление за поверителност,
там където е уместно, може да се позовете на законните права, които са описани по-долу.

Информация, която събираме за вас
Бритиш Американ Табако (БAT) ще събира, използва и / или обработва вашите лични
данни, за да ви предостави информация за възможностите за работа, които са от значение
за вас (ако сте се абонирали за такива съобщения при регистрацията си) и процесите за
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набиране на персонал в рамките на Бритиш Американ Табако (БAT). Също така може да
споделяме вашите лични данни с други членове на групата от компаниите на Бритиш
Американ Табако (БАТ) по целия свят за целите на набирането на персонал.
В зависимост от съответните обстоятелства и приложимите местни закони и изисквания
събираме някои или всички изброени по-долу данни поради причините, които описваме в
настоящото уведомление за поверителност:
• име;
• данни за контакт;
• държава на пребиваване;
• предистория, т.е. история на образованието, история на наемането на работа,
професия; и
• допълнителна информация, която сте избрали да ни споделите.
В горния списък са описани някои от личните данни, които можем да събираме от вас.
• Някои от личните данни, които събираме от вас, са необходими, за да ни позволят да
изпълняваме задълженията си към Вас или другите. Например, за да Ви предоставим
информация за възможностите за работа и процеса на набиране на персонал в
рамките на "Бритиш Американ Табако" (БАТ), трябва да получим Вашия имейл
адрес, име и държава, за да можем да обработим Вашето запитване. Другите
елементи може да са необходими единствено, за да се гарантира, че нашите
взаимоотношения ще протичат гладко, както например когато се свържем с Вас, за
да организираме дадена стъпка от процеса за набиране на персонал.
• В зависимост от вида на въпросните лични данни и основанията, на база на които
можем да ги обработваме, ако откажете да ни предоставите такива данни, може да
не успеем да изпълним вашето запитване. Ако например не предоставите данни за
контакт, няма да можем да ви съобщим за напредъка по отношение на процеса на
набиране на персонал, приложим за Вас.
• За да обработим вашите лични данни, имаме нужда от законна причина да направим
това. За подробности относно правните основания, на които се основаваме, за да
можем да използваме и обработваме личните ви данни, моля, вижте раздела "Правни
основания за обработката на вашите лични данни".

Как събираме вашите лични данни?
Събираме вашите лични данни по три основни начина:
1.

лични данни, които ни предоставяте;

2.

лични данни, които получаваме от други източници; и

3.

лични данни, които събираме автоматично.

Лични данни, които ни предоставяте:
Има многобройни начини, по които можете да споделяте информацията си с нас. Те
включват:
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● Когато се регистрирате в този уебсайт за набиране на персонал (например, когато
се регистрирате като регистриран потребител);
● Когато се свързвате с нас активно, обикновено по телефона, по имейл или чрез
социалните медии; и / или
● Когато ние се свързваме с вас, по телефона или по електронната поща, може да ни
предоставите информация по време на тази комуникация.
Лични данни, които получаваме от други източници
Можем да потърсим повече информация за вас от други източници, като цяло от трети
страни. Например, може да получим информация за вас от онези организации, които сте ни
помолили да използваме за професионални или академични справки, като например
предишен работодател, колежа или университета, който сте завършили.
Освен това, ако изберете да кандидатствате или да подадете информация чрез Facebook или
подобни сайтове на социални медии, ние импортираме исканата информация от профила
ви в социалните медии и я превръщаме в част от профила ви при нас. Това уведомление за
поверителност се отнася само до този сайт. За подробности относно използването и
обработката на личните ви данни от Сайта за социални медии, който сте използвали, за да
изпратите информацията си, моля, направете справка с Уведомлението за поверителност на
този сайт за социални медии.
Лични данни, които събираме автоматично
Когато посещавате Сайта, ние събираме техническа информация, включително адреса на
интернет протокола (IP), който използвате за свързване на компютъра ви с интернет, типа
и версията на браузъра, настройката на часовата зона, типове и версии на спомагателните
програми (плъгин) на браузъра, операционната система и платформата, която използвате.
Ние използваме информацията за статистическо отчитане и не я свързваме с конкретно име.
"Бритиш Американ Табако" (БАТ) няма съзнателно да събира информация за регистрирани
потребители на този сайт, които са на възраст под осемнадесет години. Ако "Бритиш
Американ Табако" (БАТ) установи, че дете е предоставило информация, това незабавно ще
бъде изтрито от записите на "Бритиш Американ Табако" (БАТ).

Защо събираме вашите лични данни?
Ние събираме, използваме и разкриваме вашите лични данни по няколко причини,
включително:
•

за да гарантираме, че можем да отговорим на всякакви въпроси и да се свържем с
вас, ако поискате да го направим

•

за съхраняване на вашите данни (и актуализирането им, когато е необходимо) в
нашата база данни и за да ви предоставим възможност да изпратите Вашата
автобиография при кандидатстване на общо основание;

•

за да можете да кандидатствате за конкретни работни позиции или да се абонирате
за нашите съобщения за вакантни работни места;
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•

за да можем да се свържем с Вас във връзка с възможностите за работа или да
отговорим на всяко запитване, което сте ни помолили да разгледаме;

•

за да можем да преценим вашата квалификация за конкретна работа или задача;

•

за да можем да проверим/потвърдим информацията, която сме получили,
използвайки източници на трети страни (като например психометрични оценки или
тестове за умения) или чрез запитвания за информация (като например
референции/справки, квалификации и евентуално наказателни присъди, доколкото
това е целесъобразно и в съответствие с местното законодателство);

•

като част от проучванията, които провеждаме за статистически цели;

•

за да можем да администрираме нашия уебсайт за вътрешни операции, включително
отстраняване на проблеми, анализ на данни, тестване, изследване, статистически
цели и проучвания;

•

за да гарантираме ефективното функциониране на закупените от нас софтуер и ИТ
услуги (включително възстановяване при бедствия)

•

по други причини с вашето съгласие.

С кого споделяме вашата информация?
Ние ще споделим вашите лични данни преди всичко, за да ви осигурим най-актуалните
съответни новини, съдържание и събития или да гарантираме, че можем да отговорим на
всяко ваше запитване бързо и експедитивно. Освен ако не посочите друго, може да
споделяме вашата информация с някоя от следните групи:
o Всяка от нашите организации на "Бритиш Американ Табако" (БАТ).
Както е посочено в това уведомление за поверителност, вашите лични данни
ще бъдат споделени с организацията на "Бритиш Американ Табако" (БАТ),
отговаряща за позицията, за която кандидатствате. Можете да кандидатствате
за няколко различни позиции. В зависимост от местоположението на
позицията, за което изберете да кандидатствате, вашите лични данни може да
бъдат прехвърлени във и извън Европейското икономическо пространство, за
такива цели, които да им позволят да продължат да ви предлагат местни
услуги за набиране на работа по целия свят.
o Данъчни, одиторски или други органи, когато считаме, че законът или друг
регламент изисква от нас да споделяме тези данни (например поради искане
от данъчен орган или във връзка с очаквани съдебни процеси) или с цел
предотвратяване на измами или прилагане или защитаване на правата и
имуществото на "Бритиш Американ Табако" или нейните дъщерни
дружества; или защита на личната безопасност на служителите на "Бритиш
Американ Табако", на агенти/представители на трети страни или на
граждани.
o Доставчици на услуги от трети страни, които изпълняват функции от наше
име (включително местни агенции за набиране на персонал, доставчици на
електронни съобщителни услуги и професионални консултанти като
например адвокати, одитори и счетоводители, функции за техническа
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поддръжка и ИТ консултанти, извършващи тестове и разработване на нашите
системи за бизнес технологии); доставчици на ИТ услуги, предоставяни от
трети страни, където имаме подходящи споразумения за обработка на данни
(или подобни защити);
o Ако дадено предприятие на "Бритиш Американ Табако" (БАТ) се слее със
или бъде придобито от друго предприятие или фирма в бъдеще, можем да
споделим вашите лични данни с новите собственици на предприятието или
фирмата (и да Ви уведомим за това разкриване на данните ви); и
o Там, където могат да възникнат обстоятелства, при които, по стратегически
или други бизнес причини, "Бритиш Американ Табако" решава да продаде,
купи, слее или по друг начин реорганизира предприятията си в някои страни.
Такава транзакция може да включва разкриване на вашата лична информация
на потенциални или действителни купувачи или получаването й от страна на
продавачите. Практиката на "Бритиш Американ Табако" е да търси
подходяща защита на личната информация при тези видове сделки.
Ние не споделяме, не даваме и не обменяме информация с трети страни за целите на
маркетинг или промоционални дейности.

Колко време запазваме вашите лични данни?
Ние няма да съхраняваме вашите лични данни за по-дълго от необходимото, за целите, за
които ги събираме. Ако не сте успели да кандидатствате за работа, може да запазите вашите
данни и автобиография, така че вашата информация да е вече налична в потребителския ви
профил. Можете да изтриете потребителския си профил и регистрацията си по всяко време.
Освен това, от нас може да се изисква по закон да запазим вашите данни, например по
отношение на претенции за равни възможности. Там, където сме подчинени на регулаторно
или друго правно задължение в определена юрисдикция, която изисква от нас да
съхраняваме данните за определен период от време, ние ще се съобразим с тези регулаторни
изисквания по отношение на запазването на такива данни.

Как запазваме вашите лични данни сигурни?
Ние се грижим за защитата на вашата информация. Ето защо въвеждаме подходящи мерки,
които са предназначени да предотвратят неоторизиран достъп и злоупотреба с вашите
лични данни.
Ние се ангажираме да предприемем всички разумни и подходящи стъпки, за да защитим
личните данни, които поддържаме, от злоупотреба, загуба или неоторизиран достъп.
Правим това, чрез установяване на редица подходящи технически и организационни мерки,
включително мерки за криптиране и планове за възстановяване при бедствия.
За съжаление винаги има риск информацията да се изпраща чрез интернет канали. Вие
изпращате информация по интернет изцяло на свой собствен риск. Въпреки че ще направим
всичко възможно, за да защитим вашите лични данни, ние не можем да гарантираме
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сигурността на вашите данни, предавани по интернет, и не гарантираме сигурността на
каквато и да е информация, включително лични данни, която ни изпращате по интернет.
Ако подозирате, че има злоупотреба или загуба или неразрешен достъп до личните ви
данни, моля, уведомете ни незабавно. Моля, споделете с нас вашите притеснения, като се
свържете с нас (използвайки дадената по-долу информация за контакт) или като използвате
секцията "Свържете се с нас" на този уебсайт, и ние ще проучим въпроса и ще ви
актуализираме възможно най-скоро при следващите стъпки.

Вашите права
Вие имате различни права по отношение на данните, които поддържаме за вас. Посочили
сме ги по-долу.

Не трябва да се подлагате на автоматизирано вземане на решения
Това право ви позволява да не бъдете обект на решение, основано единствено на
автоматизирана обработка, включително профилиране, което произвежда правни
последици върху вас или по подобен начин ви засяга. Ако бъдете помолени, като част от
процеса на кандидатстване, да изпълните определени тестове, резултатите от тези тестове
ще бъдат записани и можем да използваме автоматизирани процеси на вземане на решения,
но "Бритиш Американ Табако" (БАТ) не взема решения за набиране на персонал,
основаващи се само на автоматизирано вземане на решения.

Право на възражение
Това право ви позволява да се противопоставите на обработването на личните ви данни от
наша страна, когато го правим поради една от следните причини:
•

тъй като това представлява нашите законни интереси (за повече информация вижте
раздел 10 по-долу); или,

• за научни, исторически, проучвателни или статистически цели.
Ние ще прекратим тази обработка, освен ако не можем да покажем убедително легитимни
основания за обработката, която има предимство пред вашите интереси или ако
обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни
искове.

Право на отказ от съгласие
Там, където сме получили съгласието Ви да обработваме личните ви данни за определени
дейности, вие можете да оттеглите това съгласие по всяко време и ние ще преустановим
използването на данните Ви за тази цел, освен ако не считаме, че има алтернативно правно
основание, което да оправдае продължаването на обработката на вашите данни за тази цел,
в който случай ще ви информираме за това условие.
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Заявки за достъп до субекта на данни
Можете да ни поискате по всяко време копие от информацията, която съхраняваме за Вас,
и да ни поискате да променим, актуализираме или изтрием такава информация. Ще
отговорим на вашата молба в рамките на един месец. Този период може да бъде удължен с
още два месеца, когато това е необходимо, като се вземат предвид сложността и броят на
запитванията. Може да поискаме доказателство за идентификация, за да потвърдим
запитването ви. Ако ви предоставим достъп до информацията, която поддържаме за вас,
няма да ви таксуваме за това, освен ако това не е разрешено от закона. Ако поискате
допълнителни копия от тази информация от нас, може да ви таксуваме с разумни
административни разходи. Когато сме законно овластени да го направим, може да откажем
искането ви. Ако отхвърлим молбата Ви, винаги ще Ви кажем причините за това.

Право за изтриване
Имате право да поискате да "изтриете" личните си данни при определени обстоятелства.
Обикновено това право съществува, когато:
•

данните вече не са необходими;

•

вие сте оттеглили съгласието си за използването на вашите данни от наша страна, и
няма друга основателна причина да продължим да го правим (там където
обработката се основава на съгласие);

•

данните са били обработени незаконно;

•

необходимо е данните да бъдат изтрити, за да спазим задълженията си по закона;
или

•

вие възразявате срещу обработването на данните и ние не можем да докажем, че
съществуват легитимни основания за продължаването на обработката.

Ще имаме право да откажем да изпълним искането Ви за изтриване само при ограничени
обстоятелства и винаги ще Ви кажем причината за това.

Право на ограничаване на обработката
Имате право да поискате да ограничим обработката на личните ви данни при определени
обстоятелства, например ако оспорите точността на личните данни, които поддържаме за
вас, или възразявате срещу обработването на личните ви данни за нашите законни интереси.
Ако сме споделили личните ви данни с трети страни, ние ще ги уведомим за ограничената
обработка, освен ако това не е невъзможно или включва прекомерни усилия. Разбира се,
ние ще ви уведомим, преди да премахнем всякакви ограничения при обработването на
личните ви данни.
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Право на коригиране
Имате право да поискате да поправим неточни или непълни лични данни, които
поддържаме за вас. Ако сме споделили тези лични данни с трети страни, ние ще ги
уведомим за поправката, освен ако това не е невъзможно или включва непропорционални
усилия. Можете също така да поискате подробности за трети страни, на които сме разкрили
неточни или непълни лични данни. Когато смятаме, че е разумно да не изпълняваме
искането Ви, ще обясним причините за това си решение.

Право на преносимост на данни
Ако желаете, имате право да прехвърлите личните си данни между доставчиците на услуги.
Всъщност това означава, че сте в състояние да прехвърлите детайлите, които поддържаме
за вас, на друга трета страна без каквито и да било пречки. За да ви позволим да го
направите, ние ще ви предоставим данните в стандартно използван машинен формат, за да
можете да прехвърлите данните. Като друга опция, ние може директно да прехвърлим
данните за вас.

Право на оплаквания
Също така имате право да подадете жалба в местния надзорен орган, по-специално в
държавата-членка по местоживеене, месторабота или мястото на предполагаемото
нарушение, ако считате, че обработката на личните ви данни нарушава Общия регламент за
защита на данните (GDPR). За ЕС са изброени регулаторните органи за неприкосновеност
на личния живот за всяка държава-членка (заедно с данните за контакт) на следната
интернет
страница:
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protectionauthorities/index_en. HTM
Ако желаете да упражнявате някое от тези права или да оттеглите вашето съгласие за
обработка на вашите лични данни (когато съгласието е нашето правно основание за
обработка на вашите лични данни), моля свържете се с нас чрез формуляра "Свържете се с
нас" в уебсайта. Ще отговорим на вашата молба в рамките на един месец. Моля, имайте
предвид, че може да поддържаме запис на вашите съобщения, което да ни помогне да
разрешим каквито и да било проблеми, които повдигате.

Как съхраняваме и прехвърляме вашите данни в международен мащаб?
Вашите лични данни могат да се прехвърлят извън Европейското икономическо
пространство или ЕИП (т.е. държавите-членки на Европейския съюз, заедно с Норвегия,
Исландия и Лихтенщайн) към видовете организации, описани по-горе в раздела "С кого
споделяме вашата информация?" и всички предприятия на "Бритиш Американ Табако"
(БАТ)
Искаме да се уверим, че вашите лични данни се съхраняват и прехвърлят по сигурен начин.
Поради това ние ще прехвърляме само данни извън ЕИП, когато отговарят на
законодателството за защита на данните, а средствата за прехвърляне предоставят
адекватни предпазни мерки по отношение на Вашите данни, например:
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•

чрез вътрешногрупово споразумение между организациите на "Бритиш Американ
Табако" (БАТ), включващо настоящите стандартни договорни клаузи, приети от
Европейската комисия за прехвърляне на лични данни от администратори в ЕИП на
администратори и оператори в юрисдикции без адекватни закони за защита на
данните;

•

чрез споразумение за трансфер на данни с трета страна, включващо настоящите
стандартни договорни клаузи, приети от Европейската комисия за трансфера на
лични данни от администратори в ЕИП, към администратори и оператори в
юрисдикции без адекватни закони за защита на данните; или

•

прехвърляйки данните ви на субект, който се е присъединил към Рамката за защита
на личните данни между ЕС и САЩ, за прехвърлянето на лични данни от
юридически лица в ЕС на юридически лица в Съединените американски щати или
друго равностойно споразумение по отношение на други юрисдикции; или

•

прехвърляйки данните ви в страна, в която Европейската комисия е установила
адекватност по отношение на нивата на защита на данните в тази държава чрез
нейното законодателство; или

•

когато е необходимо сключването или изпълнението на договор между нас и трета
страна и прехвърлянето е в ваш интерес за целите на този договор (например, ако
трябва да прехвърлим вашите данни на доставчик на обезщетения, намиращ се извън
ЕИП ); или

•

там, където сте се съгласили с прехвърлянето на данни.

Когато прехвърляме вашите лични данни извън ЕИП и когато въпросната държава или
територия не поддържат адекватни стандарти за защита на данните, ние ще предприемем
всички разумни стъпки, за да гарантираме, че вашите данни се обработват безопасно и в
съответствие с настоящото уведомление за поверителност. Моля, свържете се с нас, ако
желаете да получите информация относно тези гаранции (Свържете се с нас по-долу).

Правни основания за обработка на данните ви
Съществуват редица различни начини, по които законно можем да обработваме вашите
лични данни. Посочили сме ги по-долу.

Когато използването на вашите данни е в наш законен интерес
Имаме право да използваме вашите лични данни там, където е в наш интерес да направим
това, и тези интереси не са преодолени от потенциални предразсъдъци към вас.
Считаме, че използването на вашите лични данни е в рамките на няколко законни интереса,
включително, но не само:
•

за да се идентифицират и наемат подходящо квалифицирани и опитни личности;

•

за да се гарантира, че ние управляваме един ефикасен процес за набиране на
персонал, за да привлечем хора с подходящи способности за нашата организация;
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•

за да се осигури лесен и опростен начин за кандидатстване за работа в "Бритиш
Американ Табако" (БАТ);

•

за да ни помогне да разбираме по-добре посетителите на сайта и да им предоставяме
по-подходяща информация и услуги;

•

за да се гарантира, че сайтът работи гладко; и

•

за да ни помогне да поддържаме системите си сигурни и да предотвратим
неоторизиран достъп или кибератаки.

Ние не смятаме, че някоя от дейностите, посочени в това уведомление за поверителност, ще
ви навреди по някакъв начин. Имате обаче право да възразявате срещу обработката на
личните ви данни на тази основа. Посочихме подробности за това как можете да направите
това в раздела " Вашите права" по-горе.

Там, където ни давате вашето съгласие да използваме личните ви данни
Имаме право да използваме вашите данни там, където сте дали специално съгласие. За да
бъде вашето съгласие валидно:
•

то трябва да бъде дадено свободно, без да ви поставяме под натиск;

•

трябва да знаете с какво се съгласявате - затова ще се уверим, че ви предоставяме
достатъчно информация;

•

трябва да бъдете помолени да се съгласите само с едно нещо в даден момент - затова
избягваме "обединяването" на съгласията, което би довело до това да не знаете точно
за какво сте се съгласили; и

•

трябва да предприемете положителни действия, за да ни дадете вашето съгласие вероятно ще Ви предоставим поле с отметка, за да проверим дали това изискване е
изпълнено по ясен и недвусмислен начин.

Когато се регистрирате на нашия уебсайт, може да ви помолим за конкретни съгласия,
които да ни позволят да използваме вашите данни по определени начини. Ако искаме
вашето съгласие за каквото и да било за в бъдеще, ние ще Ви предоставим достатъчно
информация, за да можете да решите дали искате да ни дадете съгласието си или не.
Имате право да оттеглите вашето съгласие по всяко време. Посочихме подробности относно
това как можете да направите това в раздел "Право на оттегляне на съгласието " по-горе.

Когато използването на вашите лични данни е необходимо, за да
изпълним задълженията си по нашия договор с вас
Имаме право да използваме вашите лични данни, когато това е необходимо, за да изпълним
договора си с вас.
Например, трябва да съберем имейл адреса ви, за да можем да ви предоставим всички
известия, които сте поискали по имейл.
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Когато обработката е необходима, за да изпълним нашите правни
задължения
Освен задълженията ни към Вас по силата на каквито и да било договори, ние имаме и други
правни задължения, които трябва да спазваме и имаме право да използваме вашите лични
данни, когато това е необходимо, за да се съобразим с тези други правни задължения.

Свържете се с нас
Ако имате някакви коментари или предложения във връзка с това уведомление за
конфиденциалност, моля, свържете се с нас чрез данните за контакт, посочени в
спецификацията на длъжността, отнасящи се до свободното работно място, за което сте
кандидатствали, както е посочено в конкретните Общи условия за обявата по-долу или в
recruitmentadmin@bat.com . Ние обръщаме сериозно внимание на неприкосновеността на
личния ви живот и незабавно ще се свържем с Вас.

Специфични за страната условия на уведомлението
В случай, че сте кандидатствали за работа в някоя от изброените по-долу страни, се
прилагат следните допълнителни разпоредби за поверителност.

Австралия
За целите на настоящото уведомление за поверителност "лични данни" ще означава всяка
информация или мнение относно определено физическо лице или физическо лице, което е
разумно идентифицируемо, независимо дали информацията или мнението са верни и дали
информацията или мнението са записани в материална форма.
Нищо в това уведомление за поверителност не ограничава, изключва, променя или
претендира да ограничава, изключва или променя каквито и да било законови права
съгласно приложимото законодателство, включително Закона за конкуренцията и
потребителите от 2010 г. (Cth).

Корея, Малайзия, Сингапур
Термините, използвани в настоящото уведомление за поверителност, ще имат значенията,
които са им придадени от Закона за защита на личните данни от 2010 г. (известен също
като ЗЗЛД (PDPA)).

Германия и Австрия
Ако желаете да упражнявате вашите права съгласно посоченото в раздел "Вашите права"
или ако имате някакви въпроси относно защитата на данните в БАТ или относно това
уведомление за поверителност, можете също да се свържете директно с нашия служител
по защита на личните данни по имейл на Datenschutz@bat.com или телефон под +49 (0) 40
4151 2790.
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Унгария
Условията, използвани в настоящото уведомление за поверителност, имат значението,
дадено им от Закона CXII от 2011 г. относно правото на самоопределяне на информацията
и свободата на информация.
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