ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
За нас, „ЛИГНА ПРОПЪРТИС“ ООД, като администратор на лични данни, е от
особена важност защитата на личните данни на клиентите ни. Наясно сме с
отговорността си пред Вас, което налага процесът по обработка на Вашите лични
данни да бъде законосъобразен, ясен и прозрачен. Чрез приемането на настоящата
Политика за поверителност на личните данни определяме и декларираме пред Вас как
се случва този процес така, че данните Ви да са защитени. С посещението си в сайта
https://missia23.com и ползването му, Вие приемате настоящата политика без
възражения и условия.
„ЛИГНА ПРОПЪРТИС“ ООД прилага следните, залегнали в Регламент 2016/679
и Закона за защита на личните данни, принципи при обработването на личните данни
на всяко едно физическо лице, независимо от фо́рмата:
а) законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
б) ограничение на целите;
в) свеждане на данните до минимум;
г) точност и актуалност;
д) ограничение на съхранението;
е) цялостност и поверителност;
ж) отчетност.
1. Основни дефиниции
За целите на настоящата политика се използват следните понятия, дефинирани
в Регламент 2016/679:
Администратор на данни е физическо или юридическо лице, публичен орган,
агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и
средствата за обработването на лични данни.
Обработващ лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган,
агенция

или

друга

структура,

която

обработва

лични

данни

от

името

на

администратора.
Субект на данни e идентифицирано физическо лице или физическо лице, което
може да бъде идентифицирано („субект на данни“).
Лични данни представляват всяка информация, чрез която субект на данни
може

да

бъде

идентифицирано

по

недвусмислен

начин.

Това

са

име,

идентификационен номер, данни за местонахождение, данни от документ за
самоличност, онлайн идентификатор, информация за физическата, физиологичната,
генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална
идентичност на това физическо лице.

Сайтът https://missia23.com e собственост на „ЛИГНА ПРОПЪРТИС“ ООД, ЕИК:
205113000, със седалище и адрес на управление: София, ул. „Мизия“ No 23. Сайтът
предлага на клиентите си достъп до услуги и продукти, предлагани от Дружеството и
чрез него не се извършва он-лайн търговия, както на физически, така и на юридически
лица.
Настоящата Политика за поверителност на личните данни описва как Вашата
лична информация се обработва, в случай че предоставите свои данни чрез
контактната форма в сайта.
Настоящата Политика за поверителност на личните данни е в съответствие с
Регламент 679/2016 и Закона за защита на личните данни в Република България.
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Когато

посещавате

сайта

https://missia23.com,

той

автоматично

събира

определена информация за вашето устройство, включително информация за вашия
уеб браузър, IP адрес, часова зона и някои бисквитки, които са инсталирани на вашето
устройство. Освен това, докато разглеждате сайта, ние събираме информация за
отделните страници, продукти или услуги, които преглеждате, какви сайтове или
ключови думи при търсене са ви насочили към https://missia23.com, както и
информация за това как си взаимодействате със сайта. Ние наричаме тази
автоматично събирана информация „Информация за устройството“. Сйтът събира
информация за устройството Ви, използвайки следните технологии:
- Бисквитки – файлове с данни, които се инсталират автоматично на вашето
устройство или компютър и често включват анонимен уникален идентификатор. За
повече информация относно бисквитките и как да деактивирате бисквитките, посетете
http://www.allaboutcookies.org
- Лог файлове - проследяват действията на сайта и събират данни,
включително вашия IP адрес, тип браузър, доставчик на интернет услуги, препращащи
/ изходни страници и лог за дата и час.
- Web beacons, „тагове“ и „пиксели“ са електронни файлове, използвани за
запис на информация за това как разглеждате Сайта.
КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?
Когато сте в нашия сайт https://missia23.com, ние използваме информацията за
устройството, за да ни помогне да открием потенциален риск (чрез вашия IP адрес), а
също така и за подобряване и оптимизиране на сайта (например чрез генериране на
анализи за това какво разглеждате, как си взаимодействате със сайта, както и за
оценяване на резултати от наши маркетингови и рекламни кампании).

Също така събираме информация за устройството, за да Ви доставим подходящо
съдържание и реклами на партньорски сайтове, както и за да измерваме или
разбираме ефективността на рекламите.
Когато оставите свои данни чрез контактната форма (име и фамилия, телефонен
номер, e-mail), ние се свързваме с Вас, за да разберем от какво имате нужда и да Ви
предложим най-добрата оферта за това.
Ние може да обработваме следните категории Ваши лични данни:
1. Данни за комуникация, които включват всяка комуникация, която ни изпращате,
независимо дали чрез имейл, текстово съобщение (SMS), съобщения в
социалните мрежи, публикуване в социални медии или други комуникационни
канали. Обработваме тези данни с цел осъществяване на връзка с вас, за
установяване на недобросъвестни прояви и за правна защита.
2. Потребителски данни, които включват данни за това как използвате сайта.
Обработваме тези данни, за да управляваме ефективно сайта – да гарантираме
сигурността му, да поддържаме резервни копия на сайта, както и за да
гарантираме, че Ви осигуряваме по-бърз и лесен достъп до персонализирано за
Вас съдържание, базирано на анализ на взаимодействието Ви със сайта.
3. Технически данни – включват данни за използването на сайта, вашия IP адрес,
вашите данни за вход, подробности за вашия браузър, продължителност на
посещението ви в сайта, пътища за навигация, подробности за брой посещения
в сайта, настройки на часовата зона на устройствата, които използвате за
достъп до сайта. Източникът на тези данни събираме от система за анализ на
проследяването. Обработваме тези данни, за да анализираме използването на
сайта, за администрирането и защитата му, както и за да ви доставим
интересно за Вас съдържание и реклами.
Можем да използваме гореописаните видове данни и за да ви доставяме
подходящо съдържание и реклами (включително реклами във Facebook,
Instagram, Linkedin и др.), за да измерваме ефективността на рекламата.
Законовото основание за тази обработка са наши легитимни интереси, които
включват и разширяване на бизнеса ни.
УСЛУГИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
Ние не разкриваме Ваши лични данни пред трети страни, освен в ситуация, в която
третата страна е част от предоставянето на услуга за Вас.
Използваните от нас доставчици от трети страни ще събират, използват и разкриват
вашата информация само до степента, необходима им да извършват услугите, които
ни предоставят.

Ние използвам Google, за да ни помогне да разберем как клиентите използват сайта ни
– можете да прочетете повече за това как Google използва личната ви информация
тук:
https://policies.google.com/privacy?hl=bg
Можете също да се откажете от Google Analytics тук:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Mожем да споделяме Вашата лична информация, за да спазвам приложимите закони и
разпоредби, да отговаряме на призовки или друго законно обосновано искане за
информация, което получаваме, както и за защита по друг начин на нашите права.
Ние не продаваме или споделяме с друга компания лична информация. Ние не
купуваме данни от други администратори на лични данни.
ИНТЕРНЕТ САЙТ
Нашият сайт е хостван от „СуперХостинг. БГ“ ЕООД .
Можете да се запознаете с тяхната Политика за поверителност тук:
https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements
СОЦИАЛНИ МЕДИИ
Поддържаме профил в следните социални медии:
Instagram
Facebook
Въпреки че ние не получаваме клиентски данни от тези сайтове без съгласието на
клиента, всеки от тези сайтове има собствена политика за поверителност и ние
насърчаваме клиентите си да се запознаят с техните политики по отношение на
личните данни:
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
https://en-gb.facebook.com/policy.php
КАК ПОЛУЧАВАМЕ СЪГЛАСИЕТО ВИ?
Когато ни предоставяте лична информация чрез попълване на контактната форма в
сайта, Вие декларирате, че сте съгласни с видовете обработка на лични данни, които
ние извършваме, свързани с конкретната цел, посочена в контактната форма.
ВАШИТЕ ПРАВА
Съгласно Регламент 679/2016 и ЗЗЛД Вие имате следните права

•

Правото да бъдете информирани, че се извършва обработка на Ваши данни,

какъв вид обработка се извършва, колко време се съхраняват данните Ви, за какви
цели се обработват, какви мерки се предприемат за сигурността им;
•

Правото на достъп до личната информация – Вие имате право да получите

достъп до Вашите съхранявани данни и до данни, обработвани към момента на
искането за достъп;
•

Право да изискате от администратора достъп до, коригиране или изтриване на

лични данни или ограничаване на обработването на лични данни – Вие имате право да
поискате Ваши грешни, непълни, неточни или неактуални данни да бъдат коригирани;
•

Право да направите възражение срещу обработването – Напр. можете да

възразите срещу използването на e-mail за целите на директния маркетинг;
•

правото на преносимост на данните – Вие имате право да поискате от „ЛИГНА

ПРОПЪРТИС“ ООД да бъде осигурен структуриран, широко използван и машинно
четим формат при пренасяне на данни;
•

право на оттегляне на съгласието по всяко време – Вие можете да оттеглите

съгласието си за обработване на лични данни, без да е необходимо да се
аргументирате. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на
предишно обработване;
•

правото на жалба до надзорен орган – Вие имате право да подадете жалба или

възражение до надзорния орган в страната:
КОМИСЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАНИ
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518
Приемна - работно време 9:00 - 17:30 ч.
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg
•

правото „да бъдеш забравен“ – Вие имате право да поискате да бъдат изтрити

Ваши лични данни, ако смятате, че обработването е незаконно или смятате, че
предоставените лични данни не са необходими повече на „ЛИГНА ПРОПЪРТИС“ ООД.
В някои случаи обаче дружеството ще запази личните данни, ако това се налага по
отношение на осигуряване на законосъобразността на дейността му и спазване на
законови и нормативни изисквания

ЗАПАЗВАНЕ НА ДАННИ
Ние ще запазим личните Ви данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да
изпълним

целите,

за

които

сме

ги

събрали,

включително

за

целите

на

удовлетворяване на всички законови, счетоводни или отчетни изисквания.
Когато решаваме колко е точното време за запазване на данните, ние разглеждаме
обем, естество и чувствителност на данните и извършените сделки, потенциален риск
от неразрешено използване или разкриване, целите на обработката и дали
осигуряването на нашите законни интереси може да бъде постигнато с други средства
и по други законови изисквания.
За данъчни цели законът изисква от нас да съхраняваме основна информация за
нашите клиенти (включително данни за контакт, самоличност, финансови данни и
транзакции, обективирани чрез платежни документи) в продължение на пет години.
При

някои обстоятелства можем да

анонимизираме

Ваши лични данни

за

изследователски или статистически цели, като в този случай можем да използваме
тази информация за неопределено време, без да Ви уведомяваме допълнително.
КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС
По смисъла на Регламент 679/2016 и Закона за защита на личните данни в Република
България „ЛИГНА ПРОПЪРТИС“ ООД е администратор на лични данни.
Ако имате някакви въпроси или притеснения, можете да се свържете с нас по следните
начини:
Адрес: София 1124, ул. „Мизия“ No 23;
Телефон: +359 894 630 324;
E-mail: hi@missia23.com
АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Както представянето, така и цялото съдържание на този сайт се защитават от правата
върху индустриалната и интелектуалната собственост. Можете да използвате
информацията, текста, изображенията или графиките, които се съдържат в този сайт,
за ваше лично ползване (без търговски характер), като не можете да ги
възпроизвеждате, променяте, предавате, лицензирате или публикувате - както изцяло,
така и частично, с каквато и да било цел, без предварителното писмено съгласие на
“ЛИГНА ПРОПРТИС“ ООД , освен само за преглеждане.

ЗАПАЗЕНИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ
Всички запазени търговски марки и лога, показани на този сайт, са собственост на
“ЛИГНА ПРОПЪРТИС“

ООД

или на трети страни. Забранено е да ги използвате,

„сваляте” за постоянно, размножавате или разпространявате по какъвто и да било
начин без писменото разрешение от “ЛИГНА ПРОПЪРТИС“ ООД или от трети страни,
в зависимост от конкретния случай.
ХИПЕРВРЪЗКИ
Сайтът https://missia23.com може да съдържа хипервръзки към други Интернет
сайтове, които са напълно независими от този сайт. “ЛИГНА ПРОПЪРТИС“ ООД не
твърди и не дава гаранция за точността, изчерпателността или автентичността на
информацията, която се съдържа във всяка такава хипертекстова връзка или в друг
Интернет сайт, и достъпът до всички други Интернет сайтове, свързани с линкове към
сайта https://missia23.com е на Ваш собствен риск.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ ЗА ЩЕТИ
“ЛИГНА ПРОПЪРТИС“

ООД изрично не поема каквито и да било задължения за

обезщетяване по отношение на каквито и да било преки, косвени, случайни, причинно
обусловени или особени щети, възникнали от или свързани по какъвто и да било начин
с достъпа до или използването на сайта https://missia23.com, включително, но без да
се ограничава до, каквито и да било загуби или щети, причинени от вируси, които са
засегнали вашето компютърно оборудване или вашето доверие в информацията,
получена чрез сайта https://missia23.com.
ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА
Тази Политика може да бъде актуализирана по всяко време.
Приканваме Ви при всяко посещение в сайта редовно да преглеждате текущия
вариант,

за

да

бъдете

постоянно
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информирани

за

евентуални

промени.

