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1. Законова уредба
Политиката за защита на личните данни е в съответствие със Закона за защита
на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година.
2. Съгласие
Използвайки сайта и услугите, посочени в него, Вие се съгласявате с настоящата
Политика за защита на личните данни.
3. Осъществявана дейност
Настоящия сайт обслужва дейност по Медиация, както и дейност като Личен
финансов консултант.
4. Събиране на информация
Лични данни се събират когато посещавате сайта www.mediator-finance-bg.eu,
когато правите запитване за Медиация или Лична финансова консултация,
когато се запознавате с материали от сайта, изпращате и получавате
информация свързана с дейноста. Събираме лични данни от сайта, чрез Google
Analytics или чрез Facebook.
5. Вид информация
Личната информация може да включва името, адреса, e-mail адреса,
телефонния номер, други данни, изисквани от Закона за счетоводството и
други закони, както и информация относно това кои страници са посетени и
кога, и какви услуги са поискани и предоставени.
6. Цел на събиране на информация
Вашите лични данни се събират с цел предоставяне на услугите, предлагани
чрез този сайт, както и в рамките на възникнал договор между нас във връзка с
предоставянето им, както и информация, която сте поискали или за която
изрично сте се съгласили.
7. Използваме събраната информация:
- За да предоставем услугите, които сте заявили;
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-

За да предоставяме информация, пряко свързана с услуги, които сте заявили;
За да отговарим на запитвания и да Ви предоставяме информация, която сте
поискали;
За да Ви показваме реклами, свързани с Вашия интерес към нашата сфера на
дейност;
За да използваме ремаркетинг през доверени сайтове, включително Google
Ads;
За да се уверим, че клиентите ни са реални и да предотвратим измами;
За да търсим Вашите мнения или коментари относно предоставяните от нас
услуги и продукти;
За да правим статистически анализи и други анализи за подобряване на
услугите;
За да Ви информираме за промени в предоставяните услуги.

8. Отписване
В случаите, че сте предоставили информация, за да получавате специални
предложения за Услуги от нас и каквито и да е други маркетингови цели,
можете да се отпишете във всеки момент като напишете „отпиши ме“ най-долу
във всеки мейл, получен от нас, като изпратите нарочно e-mail съобщение до
v.d.danov@gmail.com.
9. Срок на запазване/съхранение на лични данни
Запазваме/съхранявеме Вашите лични данни доколкото и докато е
необходимо за съответната дейност, за която са предоставени, или колкото е
предвидено в договор между нас, при спазване на действащите нормативни
актове в Република България.
Данните, които сте предоставили за използване за маркетингови цели, се пазят
докато ни уведомите, че не желаете повече да получавате съответната
информация от нас.
10. Достъп до Вашата информация
Не продаваме, предоставяме под наем, нито споделяме за маркетингови цели
Вашата информация с трети лица.
Може да предаваме информацията Ви на трети лица, доставчици на услуги,
подизпълнители и други свързани организации единствено за целите на
извършването на задачи и предоставянето на услуги за Вас от наше име.
Когато използваме трети лица - доставчици на услуги, разкриваме само личната
информация, която е необходима за предоставянето на конкретната услуга.
Работим с различни трети лица - доставчици на услуги, за да Ви осигурим
качествени и надеждни услуги. Когато извършвате проучване за някоя от тези
услуги или закупите такава услуги, съответното трето лице - доставчик на услуги
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ще използва Вашите данни, за да Ви предостави информация и да изпълни
задълженията си, които възникват в тази връзка по договори с тях. В някои
случаи те ще действат като администратор на данни на Вашата информация, и
затова Ви препоръчваме да се запознаете с тяхната Политика за защита на
лични данни. Тези трети лица - доставчици на услуги ще споделят Вашата
информация с нас, като ние ще я използваме в съответствие с тази Политика за
защита на личните данни.
Предоставяне на Ваши данни на държавни органи може да се извърши само в
предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които
са поискани.
Комисията за защита на личните данни упражнява законовия контрол върху
процеса по обработването на лични данни и ние осигуряваме пълен достъп до
водените от нас регистри за лични данни при законовите условия за това.
11. Къде се обработват Вашите лични данни
Всички лични данни, които обработваме се обработват в България, но за
целите на хостинга и поддръжката тази информация може да се намира и на
сървъри и сайтове на обработващи данни лица включително извън България.
12. Хостване на сайта

Настоящия сайт се хоства /намира / на сървър на Wix.com, Inc. Моля,
запознайте се с политиката за защита на лични данни на Wix на
https://www.wix.com/about/privacy

13. Връзка с Вас
Можем да се свързваме с Вас свободно, когато и доколкото това е необходимо
за изпълнението на Услугите, които сте заявили, на задълженията по договор
между нас, за предоставяне на нова информация, пряко свързана с услуги,
които сте заявили, в отговор на Ваше запитване, за целите на запазване на
Ваши интереси във връзка с ползването на сайта или услугите ни, или въз
основа на законово изискване.
Няма да се свързваме с Вас за маркетингови цели по e-mail, телефон, чрез
текстови съобщения, или по пощата, освен ако не сте ни дали предварителното
си изрично съгласие, или комуникацията е пряко свързана с Вас и отговаря на
изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС)
2016/679).
14. Достъп до информация
Вие имате право по всяко време да поискате от нас:
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-

достъп до Вашите лични данни, събрани в процеса на предоставяне и ползване
на услугите;
коригиране на информация, която сте заявили при нас, когато е станала
невярна или неактуална;
заличаване или блокиране на Ваши лични данни, когато обработването им не
отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни или на Общия
регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679),
уведомяване за това коригиране, заличаване или блокиране на третите лица,
на които са били разкрити личните Ви данни, освен когато това е невъзможно
или е свързано с прекомерни усилия.
За горното е необходимо да изпратите до нас писмено заявление, което
съдържа:
1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо
лице;
2. описание на искането;
3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;
4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция;
Заявлението се изпраща на email: v.d.danov@gmail.com
Искането Ви за достъп, коригиране, заличаване или блокиране ще бъде
изпълнено в срок до 14 дни, при спазване на законовите изисквания и
изключения в тази връзка.

15. Контрол върху защитата на лични данни
Контрол върху дейността по защита на личните данни се осъществява от:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25
E-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
16. Използване на „бисквитки“(‘cookies’)
„Бисквитките“ са обособени пакети информация, изпращана от дадена
организация към Вашия компютър, за да Ви разпознае при Ваше посещение. Те
събират статистически данни за действията Ви в браузъра. Това позволява да
бъдат проследени модели на потребителския трафик, както и за разработване
на статистически анализи за използването на услугите, като времето,
прекарвано на уеб-сайта и страниците, което се посещават най-често.
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Съгласявайки се да използвате този сайт и услугите му, Вие изразявате съгласие
за използването на „бисквитки“, включително бисквитките на Google Analytics и
Facebook.
17. Линкове към други сайтове
Нашият сайт може да съдържа линкове към други уеб-сайтове, управлявани от
други организации. Настоящата политика за защита на личните данни се
прилага само за нашия сайт. Ние не отговаряме за политиката за сигурност на
други уеб-сайтове, дори ако използвате линкове от нашия сайт, за да
достигнете до тях.
Наред с това, ако сте попаднали на нашия уеб-сайт чрез сайта на трето лице,
ние не можем да носим отговорност за Политиката за защита на личнни данни
на сайта на това трето лице.
18.
За всичко неупоменато в настоящата Политика за защита на личните
данни се прилагат разпоредбите на Закона за защита на личните данни и
Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година.
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