Политика за поверителност и защита на личните данни

Настоящата Политика за поверителност („Политиката“) описва как се използва, съхранява
и защитава информацията, която обработваме за Вас.
1. Достъпвайки сайта www.ab.bg, Вие се съгласявате с Политиката и изрично
потвърждавате, че я приемате, както и сте съгласни със и приемате обработването на
данни, описано в нея.
2. Ако не желаете да обработваме Ваши лични данни по начина описан в настоящата
Политика, моля не ги предоставяйте.
3. Предоставянето на лични данни е доброволно и резултат от Вашето свободно изразено,
конкретно, информирано и недвусмислено изявление или ясно потвърждаващо действие,
което изразява съгласието Ви предоставените лични данни да бъдат обработени с оглед
използването на нашите стоки и услуги.
4. Приоритет за нас е да гарантираме на нашите клиенти разумно ниво на безопасност на
личните данни. Това се отнася за всички персонални данни, предоставени или не от Вас.
5. Лични данни
Според начина, по който лицата използват услугите ни и предоставяните от нашия уебсайт
възможности:
 Посетители – Всяко лице, което зареди в уеб браузъра си нашата страница, посещава
различни нейни секции и страници;
 Цели на обработването – Осигуряване на основни и спомагателни функции,
необходими за коректното и пълноценното функциониране на сайта, преброяване на
посещаемостта на сайта, отговор на постъпили запитвания относно предлаганите стоки
и услуги.
 Правно основание за обработване – Съгласие с настоящата „Политика за
поверителност“
 Срок за съхранение – в зависимост от данните, които се обработват
 Категории основни задължителни данни, които могат да бъдат обработвани – IP адреси,
име, други данни – информация за извършени действия от субекта в платформата,
връзки към други платформи и интернет сайтове, информация за използвания
браузър/устройство
6. Ако смятате, че обработването на Вашите лични данни нарушава разпоредбите за защита
на личните данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени
по някакъв начин, можете да се обърнете към контролен орган по отношение на защита на
личните данни.
7. Можем да разкрием лични данни само в описаните от закона случаи или ако се появи
нужда от защита правата на собственост върху сайта или нужда от защита на личната
сигурност на някой от потребителите или обществеността.
8. Дигитално псевдоминизирани данни за посетители и потребители на сайта могат да
бъдат предоставяни по автоматичен начин към външни услуги на доставчици, интегрирани
в сайта с цел преброяване на посещаемостта ни или с рекламни цели

Изявлението за запазване на личните данни може да бъде променяно, но при всяка негова
промяна се задължаваме да публикуваме и датата на тази промяна. Ако в съдържанието
му се променят някои основни параметри, всички промени ще бъдат публикувани в сайта.

Въпроси:
1. Каква смятате, че е целта на тази Политика? Изпълнява ли предназначението си?
2. Ясно ли е кой е администраторът на лични данни? А кой са основанията за обработване
на данните? Достатъчно ясно ли са комуникирани до субекта на данните?
3. Бихте ли променили нещо в тази Политика?

Проект „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността
на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни
предприятия и граждани” е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство” на
Европейския съюз с номер на договор 814763 – SMEDATA – REC-AG-2017/REC-RDATTRAI-AG-2017.

