
Политика за поверителност 

Тази страница Ви информира за нашите правила относно събирането, използването и 
разкриването на Лична информация, която получаваме от потребителите на Сайта. 

Ние използваме вашата лична информация само за предоставяне и подобряване на Сайта. 
Използвайки нашия Сайт, вие се съгласявате със събирането и използването на информация в 

съответствие с тази политика. 

 

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

Докато използваме нашия сайт, може да ви помолим да ни предоставите определена лична 
информация, която може да се използва за връзка или идентификация. Личната информация 

може да включва, но не се ограничава до: вашето име; Лична информация; Данни от дневника. 
Подобно на много оператори на сайтове, ние събираме информация, която браузърът ви изпраща, 

когато посещавате нашия Сайт. 

 

ДАННИ ОТ ДНЕВНИКА 

Тези регистрационни данни могат да включват информация като вашите компютри Интернет 
протокол и IP адрес; тип браузър; версия на браузъра; страниците на нашия сайт, които 

посещавате; час и дата на вашето посещение; времето, прекарано на тези страници и други 
статистически данни. В допълнение можем да използваме услуги на трети страни като Google 
Analytics, които събират, наблюдават и анализират това ... Разделът „Дневник на данните“ е за 

фирми, които използват аналитични или проследяващи услуги в уебсайтове или приложения, като 
Google Analytics. 

 

КОМУНИКАЦИИ 

Можем да използваме вашата лична информация, за да се свържем с вас с бюлетини; 
маркетингови или промоционални материали и друга информация. 

 

БИСКВИТКИ 

Бисквитките са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален 
идентификатор. Бисквитките се изпращат до вашия браузър от уебсайт и се съхраняват на твърдия 



диск на вашите компютри. Подобно на много уебсайтове, ние използваме „бисквитки“ за 
събиране на информация. Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички бисквитки или 

да посочи кога се изпраща бисквитка. Ако обаче не приемате бисквитки, може да не успеете да 
използвате някои части от нашия Сайт. 

 

СИГУРНОСТ 

Сигурността на Вашата лична информация е важна за нас, но не забравяйте, че никой метод за 
предаване по Интернет или метод за електронно съхранение не са 100% сигурни. Въпреки че се 

стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на вашата лична информация, не 
можем да гарантираме нейната абсолютна сигурност поради естеството на процеса. 

 

ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

Тази Политика за поверителност е в сила от 31 март 2016 г. и ще остане в сила с изключение на 
всички промени в нейните разпоредби в бъдеще, които ще влязат в сила веднага след 

публикуването им на тази страница. 

 

Ние си запазваме правото да актуализираме или променяме нашата Политика за поверителност по 
всяко време и трябва да проверявате тази Политика за поверителност периодично. 

Продължаващото ви използване на Услугата, след като публикуваме каквито и да било промени в 
Политиката за поверителност на тази страница, ще представлява вашето потвърждение за 
промените и вашето съгласие да спазвате и да бъде обвързано с променената Политика за 

поверителност. 

 

Ако направим някакви съществени промени в настоящата Политика за поверителност, ние ще ви 
уведомим или чрез имейл адреса, който сте ни предоставили, или чрез поставяне на видно 

известие на нашия Сайт. 

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС 

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, моля, свържете се с на:   
info@ovchakupel.eu 


