Декларация за поверителност
ПРЕДСТАВЯНЕ
Уебсайтът http://www.dekra-automotive.bg е собственост на и се управлява от ДЕКРА
Аутомотив ЕООД. ДЕКРА спазва приложимите законови изисквания по отношение на личните
данни на лицата, които използват този Сайт. Тази Декларация за поверителност описва
настоящите политики и практики на ДЕКРА по отношение на събираните от ДЕКРА лични
данни чрез този Сайт.
ДЕФИНИЦИИ
Терминът „лични данни“ означава всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е
идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез
идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Пример за лични
данни са името, възрастта, адреса или e-mail адреса на лицето.
Терминът „Сайт“ се отнася до уебсайта http://www.dekra-automotive.bg.
Терминът „ДЕКРА“ означава “ДЕКРА Аутомотив” ЕООД.
ИЗВЕСТИЯ ЗА ПРОМЕНИ ПО НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
ДЕКРА постоянно подобрява и добавя нови функционалности към Сайта. Тези подобрения,
промените в законодателството или промените в технологиите могат да наложат промени в
настоящата Декларация за поверителност. ДЕКРА запазва правото си да актуализира или да
променя тази Декларация за поверителност по всяко време. С оглед на посоченото Ви
съветваме да преглеждате настоящата Декларация за поверителност всеки път, когато
използвате този Сайт.
Ще Ви уведомяваме за промени в настоящата Декларация за поверителност като публикуваме
нейна актуализирана и изменена версия на този Сайт. С използването на Сайта след
публикуването на изменена Декларация за поверителност, Вие автоматично давате Вашето
съгласие, личните данни, събрани от или за Вас чрез този Сайт след публикуването на
изменената Декларация за поверителност да бъдат обект на условията на изменената
Декларация за поверителност. ДЕКРА няма да прилага промените по отношение на лични
данни, които са събрани преди публикуването на изменената Декларация за поверителност.
Вие можете да получите достъп до актуалната версия на тази Декларация за поверителност по
всяко време като кликнете върху бутона „Декларация за поверителност“ в най-долната част на
всяка страница от този Сайт.
Тази Декларация за поверителност е в сила от 23.05.2018 г.

ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ
Тази Декларация за поверителност е включена в и е част от Условията за ползване на интернет
страницата на “ДЕКРА Аутомотив” ЕООД. Чрез използването на Сайта Вие се съгласявате със
събирането, обработването, използването и разкриването на Вашите лични данни в
съответствие с тази Декларация за поверителност, като тези действия могат да бъдат предмет
на специални декларации относно личните данни, публикувани на този Сайт. Ако такива
специални декларации съществуват, и Вие се съгласите с техните условия, те ще имат
предимство в случай на противоречие с тази Декларация за поверителност.
ЛИЧНИ ДАННИ, СЪБРАНИ ЧРЕЗ САЙТА
Личните данни, които предоставяте. ДЕКРА събира личните данни, които Вие ни предоставяте
докато използвате този Сайт. Тези лични данни могат да включват, например Вашето име,
наименованието на Вашата компания, Вашия пощенски и имейл адрес или този на Вашата
компания. В съответствие с настоящата Декларация за поверителност Вашите данни ще бъдат
третирани като строго поверителни.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ДЕКРА използва предоставените от Вас лични данни, за да Ви предостави информация, услуги
и продукти, които сте изискали при използване на Сайта. Например, може да използваме
Вашия имейл адрес, за да отговорим на Ваши коментари и въпроси. В някои случаи Сайтът ще
позволява регистрация за промоционални кампании; тогава ние ще използваме Вашия имейл
или пощенски адрес да Ви предоставим брошури, карти и информация за кампаниите.
ДЕКРА използва събраните чрез този Сайт лични данни също за целите на подобряване
неговото съдържание и функционалност, с цел по-добро разбиране на клиентите и пазарите, за
подобряване на нашите продукти и услуги, както и за предлагане на нашите продукти и услуги
на настоящи и потенциални клиенти.
Като цяло информацията и личните данни, които събираме чрез Сайта, използваме по следните
начини:
За да предоставим продукти, информация и услуги, които поискате;
За да осигурим ефективно обслужване на нашите клиенти;
За да се свържем с Вас със специални оферти и информация, които вярваме, че представляват
интерес за Вас (при условията на тази Декларация за поверителност);
За да разберем по-добре Вашите нужди и интереси;
За подобряване на съдържанието, функционалността и използваемостта на Сайта;
За подобряване на нашите продукти и услуги;
За подобряване на маркетинговата и рекламната ни дейност;
Както и за всяка друга цел съгласно тази Декларация за поверителност или за която отделно
сме получили Вашето съгласие.

Клик-стрийм данни. ДЕКРА Аутомотив ЕООД използва технология, с която проследява
Вашата активност на този Сайт, например кои страници разглеждате и кои линкове използвате.

Тази информация за Вашата активност в Сайта се нарича „клик-стрийм данни“ („click-stream
data”). Клик-стрийм данните ни помагат да определим кое е важно за Вас и кое не, както и да
преценим какво съдържание и функции да добавим и какво да премахнем. Клик-стрийм
данните също ни помагат да преценим дали нашият Сайт е лесен за употреба или се налага да
променим изгледа на определени страници и линкове. Обикновено клик-стрийм данните не Ви
идентифицират лично. Ако ДЕКРА свърже каквато и да е информация от клик-стрийм данните
с Вашето име, то ние ще третираме такава информация като лични данни.
Бисквитки. Бихме могли да получаваме информация за Вас като инсталираме наш личен
маркер (текстови файл) на Вашия компютър. Такъв маркер обикновено се нарича „бисквитка“
(“cookie”) и ни позволява да Ви разпознаем по уникален компютърно-генериран
идентификатор. Така ние имаме възможност да създадем база с данни с Вашите предишни
избори и предпочитания и в случаите, в които се налага тези избори и предпочитания да бъдат
отново въведени, ние можем да ги предоставим автоматично, като Ви спестим време и усилия.
Например, ако вече веднъж сте закупили продукт и се налага да го закупите отново, Вашето
предпочитание за размер, цвят или други характеристики ще бъде запазено и въведено побързо. Вашият компютър може да бъде специално настроен да отхвърля „бисквитки“: молим да
разгледате настройките на Вашия браузър за повече информация. Ако не желаете да получавате
„бисквитки“, може да настроите браузъра си да ги отхвърля или да Ви предупреждава тогава,
когато „бисквитка“ е получила достъп до Вашия компютър. Също можете да изтриете нашите
„бисквитки“ веднага щом излезете от Сайта. Въпреки че не сте задължени да приемате нашите
„бисквитки“ когато посещавате нашите сайтове, ако настроите браузъра си да отхвърля
„бисквитките“, може да нямате възможност да използвате всички предимства и
функционалности на нашите сайтове. За повече информация молим да се запознаете с
Политиката за ползване на “Бисквитки” на този Сайт.
Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc.
(„Google“). Google Analytics използва „бисквитки“. Генерираната информация от „бисквитките“
относно Вашата активност на Сайта (включително Вашия IP адрес) се предава и съхранява на
сървърите на Google в САЩ. Google ще използва тази информация с цел оценка на Вашата
активност в този Сайт, като подготвя доклади за активност в Сайта за операторите на
уебсайтове и като предоставя други услуги, свързани с активност в Сайта и интернет активност.
Google също може да предостави тази информация на трети лица, когато това се изисква по
закон, или когато такива трети лица обработват информацията от името на Google. Google няма
да свързва Вашия IP адрес с друга лична информация, с която Google би могло да разполага.
Можете да откажете използването на „бисквитки“ като изберете съответните настройки на
Вашия браузър, но имайте предвид, че в този случай може да нямате възможност да използвате
пълната функционалност на Сайта.
РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА
Предоставяне на лични данни на наши свързани лица. При спазване изискванията на
приложимото законодателство, ДЕКРА може да предоставя събраните чрез този Сайт лични
данни на нейни свързани лица, които ще ги използват по същия начин, както ДЕКРА (тоест в
съответствие с Декларацията за поверителност). С използването на Сайта от Ваша страна Вие
давате съгласие за предоставяне на личните Ви данни ви на свързани лица със ДЕКРА,
включително на такива извън Европейския съюз.

Предоставяне на лични данни на несвързани трети лица. При спазване изискванията на
приложимото законодателство, както ДЕКРА, така и нейните свързани лица, могат да
предоставят лични данни, събрани чрез този Сайт, на трети лица из целия свят, които действат
за или от името на ДЕКРА и/или нейните свързани лица, като например дружества, които ни
предоставят спомагателни услуги, включително услуги по обработка на лични данни или
такива, които ни подпомагат в предлагането на нашите продукти и услуги. Тези компании биха
могли да имат нужда от Вашата информация, за да изпълнят своите задължения. Такива
компании не са упълномощени да използват личните данни за други цели, освен за тези, за
които сме Ви уведомили в настоящата Декларация за поверителност. С използването на Сайта
Вие давате съгласие за предоставяне на личните Ви данни ви на такива трети лица,
включително на лица извън Европейския съюз.

Прехвърляне на лични данни в други случаи. Възможно е да съществуват други, ограничен
брой обстоятелства, при които ДЕКРА или нейни свързани лица или подизпълнители биха
могли да предоставят или да прехвърлят лични данни от техни бази данни на трето несвързано
лице, например, за да бъде спазено законово изискване, в случай на съдебен спор, за да бъдат
запазени нашите или Вашите интереси или тези на Вашата компания или на трети лица, или в
случай на корпоративна продажба, сливане, преобразуване, заличаване или друго подобно
събитие.
Обобщена информация. Възможно е да предоставим на трети страни обобщена демографска
информация или информация от проучвания, но тази информация ще бъде в анонимна форма и
няма да съдържа лични данни или информация. Обобщената информация, която предоставяме,
може да включва анонимизирана информация, събрана чрез „бисквитки“ и други подобни
проследяващи технологии, както е обяснено в раздела, озаглавен „Бисквитки“.

ЗАПАЗВАНЕ ЦЕЛОСТТА НА ДАННИТЕ И СИГУРНОСТ
ДЕКРА ще вземе разумно необходимите мерки за запазване на надеждността, точността,
пълнотата и актуалността на личните данни в нашите бази данни и осигуряване защитата на
нашите бази данни. Ние пазим Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за
целите, за които са били събрани или за спазване на приложими законови изисквания за
предоставяне на данни или такива за съхранение на документи. Нашите сървъри и бази данни
са защитени със стандартна технология за сигурност, включваща специализиран
софтуер/защитна стена и защита с парола. Служителите, които имат достъп до лични данни, са
обучени да боравят с такива данни с необходимата грижа и в съответствие с нашите протоколи
за сигурност и с изискванията на приложимото законодателство. Въпреки че не можем да
гарантираме, че събития като загуба, злоупотреба, неразрешено разкриване, промяна или
унищожаване на данни няма да настъпят, ние се опитваме да предотвратим подобни
злополучни събития.
ДОСТЪП ДО ДАННИ И ПРОМЯНА
Вие може да изискате достъп до или корекция на личните Ви данни, събрани чрез този Сайт,
като се обърнете към ДЕКРА на телефон: +359 (0)2 8263447. В такъв случай молим да
предоставите достатъчно информация, за да успеем да идентифицираме Вашите лични данни.

Ще отговорим на Вашето запитване своевременно и надлежно. Запитвания за поправка или
изтриване на лични данни се вземат предвид при спазване на приложимите законови
изисквания за докладване на данни или задължения за съхранение на документи, наложени на
ДЕКРА.
ХИПЕРЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ
Тази Декларация за поверителност се отнася само до Сайта. ДЕКРА и нейните свързани лица
управляват множество и различни по вид уебсайтове за различни цели и в различни държави,
където могат да се прилагат различни закони. Ако посетите друг уебсайт, управляван от
ДЕКРА или от свързано лице, молим отделете малко време, за да прегледате декларацията за
поверителност, публикувана на този уебсайт, за да научите повече относно какви лични данни
могат да бъдат събрани чрез сайта и как те биват обработвани.
Сайтът съдържа хиперлинкове за уебсайтове, които не се управляват от ДЕКРА или от нейните
свързани лица. Тези хиперлинкове са предоставени единствено за Ваша справка и удобство и
не предполагат одобряването от ДЕКРА на материалите, публикувани на тези уебсайтове или
асоцииране с техните администратори. ДЕКРА не контролира тези уебсайтове и не отговаря за
техните практики, свързани със защита на лични данни. Ние Ви призоваваме да разгледате
политиката за защита на личните данни, публикувана на всеки сайт, който посещавате, преди
да го използвате или преди да предоставите своите лични данни.
ВЪПРОСИ ОТНОСНО НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Ако имате каквито и да било въпроси относно нашата Декларация за поверителност или
притеснения относно начина, по който ДЕКРА обработва личните Ви данни чрез Сайта, молим
да се свържете с нас на тел. +359 (0)2 8263447

