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Политика за поверителност и защита на личните данни 
 

Последно обновена на 22.08.2022 година 

 

Въведение 

Булдес 2006 ООД иска да защитити анонимността на посетителите на нашия сайт. С влизането 

в сила на Общия регламент за защита на личните данни, ние гарантираме, че личните данни, 

които ще съберем за Вас, се защитават и се обработват по законосъобразен, добросъвестен и 

прозрачен начин. От Вас ще се изисква да предоставите информация, която е сведена само до 

данните, които са най-необходими за Вашето запитване. Вашите данни няма да бъдат 

обработвани за цели несвързани с процеса, за който са предоставени. Преди да направите 

запитване, Ви молим да отделите няколко минути, за да прочетете нашата политика за 

Поверителност и защита на личните данни. Булдес 2006 ООД запазва правото си да 

актуализира своята политика за Поверителност и защита на личните данни по всяко време. Вие 

носите отговорността да следите за промените в Общите условия на нашата политика, затова 

Ви молим да я проверявате всеки път, когато посещавате нашия Уебсайт. 

 

Какви лични данни събираме? 

Ние записваме Вашия IP адрес, за да получаваме и да изпращаме информация от и към Вас. 

Когато посетите нашия Уебсайт, изпратите запитване или поискате допълнителна информация, 

можем да пискаме от Вас да ни предоставите лични данни, включително: име, адрес, телефонен 

номер и имейл адрес. В случай, че Вие решите да предоставите тези данни, нашата политика за 

Поверителност и защита на личните данни ще важи. 

 

Какво са „бисквитки“? 

Бисквитките представляват малък файл или вид съобщение, изпратено от сървъра на дадена 

организация към Вашия уеб браузър и често се съхранява на Вашия хард диск. Бисквитките не 

могат да четат информация от Вашия хард диск или от бисквитки, изпратени на компютъра Ви 

от други организации и не вредят на Вашите устройства. 

Вие можете да промените настройките на браузъра си, така че да не получавате бисквитки или 

да бъдете уведомявани, когато получавате бисквитки. По този начин Вие можете да 

контролирате какви бисквитки се съхраняват на Вашия хард диск. За повече информация 

относно бисквитките, включително какви бисквитки са Ви изпратени и как да ги изтриете, 

посетете http://www.allaboutcookies.org. 

Ние използваме бисквитки с цел да следим представянето на нашия уеб сайт и да го подобрим с 

цел улесняване на потребителя. 

В случай, че изберете да не приемете бисквитките, е възможно част от функциите на нашия 

сайт да не работят толкова добре, колкото възнамеряваме. 

 

Бисквитки, използвани от нашия сайт: 

 

Вид бисквитки Цел 

Google analytics 

Тези бисквитки се използват за проследяване 

на представянето на нашия сайт. Използваме 

ги с цел да подобрим сайта. Този вид 

бисквитки събират анонимна информация, 

която включва броя посещения на нашия уеб 

сайт, откъде посетителите са пренасочени към 

нашия сайт и страниците, които са посетили. 

  

За да изберете да не получавате този тип 

бисквитки, посетете:  

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

http://www.allaboutcookies.org/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Как използваме личните данни? 

Ние може да използваме личните данни, за да правим проучване относно интересите и 

демографията на посетителите на нашия сайт с цел да получим по-задълбочено разбиране за 

тях. Проучването се извършва на база на анонимни и агрегирани данни. 

Когато събираме лични данни, ние поемаме отговорността да ги обработваме добросъвестно и 

в съответствие с нашата политика за Поверителност и защита на личните данни. 

 

Кой има достъп до Вашите лични данни? 

Данните се обработват в съответствие с настоящата Политика за поверителност и защита на 

личните данни и с действащите закони на страната, в която се намира. Достъп до Вашата лична 

информация имат единствено членовете на отдел „Маркетинг“. 

 

На кого можем да предоставим Вашите лични данни? 

С изключение на посочените лица по-горе, ние няма да предоставяме Вашите лични данни с 

изключение на случаите, в които сме задължени да го направим по закон или да продължим да 

извършваме нашата дейност /например когато друг обработва данни за нас/. 

 

Продължителност на съхранението на лични данни 

Всяка информация относно лични данни, събрани чрез нашия сайт, ще бъде съхранявана за 

период от 26 месеца, след което ще бъде изтрита. 

Въпреки посочените срокове по-горе, може да заявите, Вашите лични данни да бъдат изтрити 

по всяко време чрез изпращане имейл на следния адрес: buldes2006@gmail.com.  

Информацията ще бъде изтрита в рамките на 1 месец от получаването на Вашата молба. 

 

Вашите права във връзка с обработването на личните ви данни 

По всяко време в срока на обработване на личните Ви данни от нас, имате определени права. 

Можете да упражните правата си по Общия регламент за защита на личните данни, като 

изпратите имейл на buldes2006@gmail.com или писмо на адреса посочен в контактите, в което 

се съдържа конкретното Ви искане и което по възможност е подписано собственоръчно или с 

квалифициран електронен подпис. Ако не можете да подпишете искането си по един от 

предпочитаните от нас начини, можем да поискаме от Вас да предоставите допълнителна 

информация с цел установяване на самоличността Ви. Ние ще отговорим на Вашето искане 

безплатно и в рамките на 1 месец. 

Може да упражните Вашето право да подадете жалба към Комисия за защита на личните данни, 

в качеството ѝ на надзорен орган, на адрес: kzld@cpdp.bg. 

 

Информационна сигурност 

Ние прилагаме разумни търговски стандарти за технологична и оперативна сигурност, за да 

защитим цялата информация, предоставена от посетители на този Уебсайт срещу 

нерегламентиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. 

 

Контакти 

Това е Уебсайт на Булдес 2006 ООД. Ако искате да подадете запитване относно Вашата лична 

информация, моля свържете се с нашия офис. 

Координати: Булдес 2006 ООД, България, гр. София 1303, ул. Антим І, бл. 2, вх. Г, ап. 87  

 

Неточности и корекции 

Бихме искали да запазим Вашите лични данни точни и актуални. Ако установите грешки или 

неточности, моля, уведомете ни, като се свържете с нас на посочените координати. 

 


