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 АНЕКС 1 – ОБРАБОТВАЩИ ДАННИТЕ 

УЕБСАЙТОВЕ 

Кока-Кола ХБК България (ул. "Райчо Петков Казанджията" № 8, София, България), с цел връчване на награди. 

MRM McCann, за техническа поддръжка на нашата система за управление на отношенията с клиентите (CRM), изпращане на 
съобщения по електронна поща и анализи на имейл кампании. 

MRM McCann ни осигурява подкрепа в две направления. Първото направление за услуги за поддръжка се предоставя от MRM McCann, 
разположено в Calle Enrique Jardiel Poncela, 6, Мадрид, Испания. Второто направление за услуги за поддръжка се предоставя от MRM 
McCann, разположено в 360 W Maple Rd, Бирмингам, MI 48009. 

Adobe, за хостинг на нашата (i) Система за управление на съдържанието (CMS), (ii) система за управление на отношенията с клиентите 
(CRM), (iii) персонализиране на реклами, показвани на нашите цифрови устройства и уебсайтове на трети лица (настолни и мобилни) и 
мобилни приложения и (iv) директни маркетингови комуникации чрез електронна поща или push-уведомления. Сървърите на нашия 
Adobe Campaign са хоствани в инфраструктурата за интернет услуги на Amazon в Орегон. 

Akamai Identity Cloud (Janrain), което хоства нашата Система за управление на самоличността и Управление на достъпа (CIAM), 
където съхраняваме потребителските профили на нашите сайтове и приложения. Akamai Technologies, Inc. се намира на адрес: 150 
Broadway, Кеймбридж, Масачузетс, 02142 САЩ 

Epam, което оперира и обработва Базата данни за взаимодействието с потребителите. 

EPAM Systems, Inc. e в Лондон, Великобритания. Самият екип се намира физически в Унгария. 

Microsoft Azure, което използваме за вторично (съхранение на „езеро от данни“ - хранилище), сортиране на данни, консолидиране на 
данни и за извършване на анализ и докладване на данни. Microsoft се намира на адрес: 2624 NE University Village St, Сиатъл, щат 
Вашингтон, САЩ. 

Amazon Web Services Ireland Ltd (AWS), което хоства Сайтовете/ (или) което хоства нашите ИТ системи и осигурява системна 
поддръжка.  То се намира на адрес: Burlington Plaza, Burlington Rd, Дъблин 4, Ирландия. 

Google, за (i) съхранение на данни в облак, големи бази данни за търсене и персонализиране на реклами, показвани в нашите цифрови 
устройства и уебсайтове на трети лица (настолни и мобилни) и мобилни приложения за проследяване на ангажираността и (ii) хостинг 
на Apigee, нашите Програмни интерфейси за създаване на приложения (APIs). Google Ireland Limited се намира на адрес: Gordon House, 
Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия. 

Нашите трети лица-доставчици на услуги, които предоставят услуги, като например, подкрепа в съобщенията, одита и консултирането. 

Нашите Търговски партньори, с които можем да установим специални взаимоотношения, с оглед провеждането на техните собствени 
маркетингови комуникации. Тъй като тези трети лица ще използват Вашите Лични данни в съответствие с техните собствени практики 
за поверителност, следва да проверите техните уебсайтове за информация относно техните практики за поверителност. 

Трето лице, в случай на реорганизация, сливане, продажба, съвместно предприятие, прехвърляне, преотстъпване на права или друго 
разпореждане с цялата или част от нашата дейност, активи или акции (включително във връзка с производство по несъстоятелност или 
подобни производства). 

Както считаме, че е необходимо или подходящо съответните компетентни органи, свързани лица и трети лица: (а) да спазват нашите 
правни задължения; б) да отговарят на искания от публични и държавни органи, които могат да включват публични и държавни 
органи извън Вашата държава на пребиваване; (в) да прилагат нашите правила и условия; (г) за защита на нашите дейности или тези 
на някое от нашите свързани лица; (д) за защита на нашите права, неприкосновеност на личния живот, безопасност или собственост, 
и/или на нашите свързани лица, Вас или други лица; и е) за да имаме възможност да търсим налични средства за правна защита или да 
ограничим вредите, които можем да претърпим. 

Salesforce, което хоства платформата, в която се съхраняват отговорите на запитванията за „контакт с нас“ и се намира на адрес: 
Castellana 79, 28046 Мадрид, Испания. 

Integral Ad Science (IAS) за безопасност на марката и за да гарантираме, че рекламите ни се показват само там, където сметнем за 
подходящо. IAS се намира в 95 Morton Street New York, NY 10014. 


