ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Използването на приложението URBO се подчинява на нашите Общи условия (линк). За
да предоставяме качествени услуги, е необходимо да обработваме Вашите лични
данни, за което ни е необходимо Вашето съгласие. Обработването на данни се
извършва при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за
отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) и на Политиката
за защита на личните данни, събирани чрез платформата URBO(линк).
Приканваме Ви да се запознаете с Общите условия и Политиката за защита на личните
данни, преди да дадете съгласие за обработване на личните Ви данни.

Защита на вашите данни.
ЮПАСС ООД („Администраторът“) поема ангажимент да поддържа висок стандарт на
защита на Вашите лични данни, които предоставяте в Уебсайта и приложението URBO
и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да
отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни.

Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
За да предоставя услуги, ЮПАСС обработва следните Ваши данни:
- Име;
- Фамилия;
- Възраст;
- Адрес на електронна поща (e-mail);
- Телефонен номер;
- данни за банкови или други разплащателни карти;
- регистрационен номер на използваното от Клиента превозно средство;
- местоположение на Клиента или на използваното от него превозно средство;
- продължителност на престоя на използваното от Клиента превозно средство на
определено място;
- публични профили на Клиента в социалните мрежи.

За целите на директния маркетинг обработваме следните ваши данни:
- Име;
- Фамилия;
- Адрес на електронна поща (e-mail);
- Телефонен номер;
- Адрес за контакти.
Обработваме личните Ви данни за следните цели:
- идентифициране на Клиентите;
- сключване, администриране и изпълнение на договори за предоставяне на
предлаганите от ЮПАСС услуги;
- комуникация и изпращане на уведомления до Клиентите, свързани с ползването на
Услугите;
- осигуряване на нормалното функциониране и използване на URBO от страна на всеки
Клиент;
- поддръжка и администриране на Услугите, включително откриване и разрешаване на
технически проблеми или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на
Услугите;
- приемане и обработване на получени сигнали, жалби или искания на Клиентите;
- директен маркетинг (уведомяване на клиентите за промени в услугите, пускане на
нови услуги и др.)
- разрешаване на спорове между Клиенти или между Клиент и Администратора;
- предотвратяване, установяване и разследване на всякакви видове нарушения и
злоупотреби, извършени чрез неправомерно използване на предлаганите от нас
услуги и които могат да увредят интересите на ЮПАСС, неговите партньори, клиенти
или други лица;
- Спазване на наши законови задължения.
За да предоставяме услуги чрез платформата URBO е необходимо да предоставяме
някои Ваши данни на трети лица и по-конкретно:
- Банки и финансови институции;
- Собственици на използвани от нас сървъри;

- Собственици на социални мрежи или платформи за онлайн комуникация като
Facebook, Twitter, Instagram, Viber, Linkedin и Google
Пълен списък на Получателите, категориите данни и целите, за които може да се
разкриват данните, може да бъде намерен на адрес: www.urboapp.com.
Администраторът поддържа списъка актуален, както и да уведомява Клиентите и да
иска тяхното съгласие преди предоставянето на данните, свързани с тях, на нов
Получател, който не е фигурирал в списъка към момента на даване на първоначалното
съгласие за обработване на данни.
Повече информация за обработването на данни, предоставянето им на трети лица,
периодите за съхранение на данните и Вашите права, може да намерите в Политиката
за защита на личните данни, събирани чрез платформата URBO(линк).
Ако сте съгласни и приемате всички цели сега, натиснете „Приемам всички“.

