ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
В настоящото изявление за поверителност са описани начините, по които
www.bebegardensofia.com събира, държи и използва информация за потребители, които
посещават този уебсайт.
Ползвайки този уебсайт, вие се съгласявате със събирането и използването на информация
съгласно изложеното в настоящата Политика за поверителност. Вие също така потвъждавате, че
„Сис Инвест Ауто“ ООД може периодично, по своя преценка и без предизвестие, да изменя,
допълва или отменя или по друг начин да актуализира настоящата политика за поверителност.
Вашата информация ще бъде обработвана съгласно Политиката за поверителност, която ще
влезе в сила към момента на събирането. Ние възнамеряваме да публикуваме измененията в
политиката ни за поверителност на тази страница, за да сте напълно информирани относно
видовете информация, която събираме, как използваме тази информация и при какви
обстоятелства тя може да бъде разкривана.
1. Декларация за поверителност
Използваното в настоящата Политика за поверителност понятие „лични данни“ се отнася за
информация, като например вашите имена, електронна поща, адрес за кореспонденция или
телефонен номер, която може да се използва за идентифицирането ви. Ние обработваме лични
данни единствено съгласно изложеното в настоящата Политика за поверителност. Ние обаче си
запазваме правото да извършваме допълнителна обработка, доколкото това е разрешено или
се изисква от закона, или в помощ на правно или наказателно разследване.
В следващите раздели е разяснено как и кога ще събираме лични данни от вас.
2. Предназначение на личните данни
За повечето от нашите услуги не е необходима никаква форма на регистрация, което ви дава
възможност да посещавате сайта ни, без да ни информирате кой сте. Възможно е да събираме
и използваме лични данни, за да ви информираме за кампании, игри и/или промоции, за които
смятаме, че могат да представляват интерес за вас, или за да комуникираме с вас с друга цел,
която е видна от обстоятелствата или за която ви информираме при събирането на лични данни
от вас.
3. Неразкриване на лични данни
Ние няма да продаваме, споделяме или по друг начин да предаваме личните ви данни на трети
лица, освен съгласно предвиденото в настоящата Политика за поверителност. Възможно е
лични данни да бъдат предавани на трети лица, които действат от наше име, за по-нататъшна

обработка съгласно целта (целите), за която (които) са събрани първоначално, или за да бъдат
обработвани законосъобразно по друг начин, като например доставка на услуги, оценка на
полезността на този уебсайт, маркетинг, управление на данни или техническа поддръжка. Тези
трети лица са договорили с нас да използват лични данни само за договорената цел и да не
продават личната ви информация на трети лица, както и да не ги разкриват на трети лица, освен
съгласно изискванията на закона, разрешеното от нас или посоченото в настоящата Политика за
поверителност.
Възможно е лични данни да бъдат разкрити на трето лице, ако сме длъжни да го направим по
силата на приложим закон, съдебно разпореждане или правителствен акт, или ако
разкриването е необходимо по друг начин в помощ на наказателно или друго правно
разследване или производство в страната или чужбина.
4. Право на достъп, коригиране и възражение
При всяко обработване на лични данни ние взимаме мерки в разумни граници, за да обезпечим,
че личните ви данни са точни и актуални за целите, за които са събрани. Ако обработването не
е основателно необходимо за легитимна търговска цел съгласно описаното в настоящата
политика или за спазването от наша страна на закона, ние ще ви дадем възможност да
възразите срещу обработването на личните ви данни. В случай на електронен директен
маркетинг ще ви предложим начин да изберете опция повече да не получавате маркетинг
материали или начин да изберете опция за получаване, ако това се изисква по закон. Можете
да изискате да ги коригираме или да ги изтрием от базата данни, като ни информирате за това
на електронната ни поща: bebelandpr@gmail.com
5. „Бисквитки“ и интернет тагове
Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията ви на този уебсайт, като
например страниците, които посещавате, уебсайта, от който идвате, и някои от търсенията,
които извършвате. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и
да съберем обобщена статистика за лицата, които ползват сайта ни, за вътрешни цели във
връзка с прочуването на пазара. В този процес е възможно да инсталираме „бисквитки“, които
събират информация за наименованието на домейна на потребителя, вашия доставчик на
интернет услуги, операционната ви система, както и датата и часа на достъп. „Бисквитка“ е
малък информационен елемент, изпращан до браузъра ви и съхраняван в твърдия диск на
компютъра ви. Бисквитките не увреждат компютъра ви. Можете да настроите браузъра си да ви

уведомява, когато получите „бисквитка“, което ще ви позволи да решите дали искате да я
приемете или не. Бихме искали да ви информираме обаче, че ако не приемете бисквитките,
няма да можете да ползвате пълната функционалност на софтуера на браузъра ви. Възможно е
също да получаваме услугите от външни лица, които ни помагат при събирането и
обработването на описаната в този раздел информация.

