Защита на личните данни
1.

Увод

Този уеб портал се управлява от Дружество Under the flag
s.r.o.(ООД), със седалище Libická 1918/6 (ул. Либицка 1918/6),
Praha 3 (Прага 3), Чешка република, вписано в Търговския
регистър, воден от Общински съд в Прага, Раздел C, вписване
249810, IČO (ЕФН) 045 63 565 (по-нататък „ние“ или „нас“).
Този уеб портал е създаден с цел разширяване на общата
информираност за Синдрома на раздразненото дебело черво.
Всички информации, данни и материали, предоставени на този
портал имат само информационни и образователни цели и са
предназначени за широката общественост.
Информациите в този сайт не изпълняват ролята на съвети или
препоръки. Нищо в този сайт не служи като диагноза, лечение
или превенция срещу някаква болест или здравословни
проблеми.
Нищо на този сайт не служи като заместител на консултация
със специалист и определено не е предназначен за това да
предизвиква потребителите да отричат такива консултации.
Управляващият наложително препоръчва на всеки потребител
да потърси лекарски съвет преди започване или завършване на
всякаква форма на лечение.
Уебсайта е предназначен за обществеността и Ви молим като
потребител добре да бъдете запознат/а с тези принципи за
защита на личните данни („принципи“). С ползването на
уебсайта приемате следните принципи.

2.

Защита на личните данни

Ако ползвате уебсайта, някои Ваши лични данни могат да бъдат
събирани и обработвани от нас, като администратор на личните
данни (виж дефиницията в Закона за защита на личните данни).
По отношение управлението на уебсайта спазваме
разпоредбите на Закона за защита на личните данни (№.
101/2000 Сб, с действащите допълнения и изменения).

Какви информации за Вас можем да събираме?
Към личните данни получаваме достъп, ако ползвате нашия
уебсайт или
попълните формуляри, достъпни на нашия уебсайт.
Обработваните лични данни включват Вашия имейл адрес и
други данни (напр. име и информации за контакт), които решите
да ни предоставите и които могат да доведат до Вашето
идентифициране.
Вашите лични данни предоставяте доброволно. С изпращането
на данните във формуляра за контакт, потвърждавате и
приемате, че можем да обработваме Вашите лични данни в
съответствие с тези принципи.
По какъв начин използваме събраните данни?
Събраните данни използваме за следните цели:
• За да се свържем с Вас за решаване на въпроси, които
можете да имате по отношение на нашите услуги. В
разумен период можем също да оставим запис на нашата
взаимна комуникация.
• За да ви изпратим понякога newsletter или подобен имейл
с информация за нашите продукти и услуги, или
продуктите и услугите на трети страни, които могат според
нас да Ви интересуват.
• Можем също да Ви помолим да участвате в анкетите,
които ползваме за вътрешни нужди, за подобряване
функционалността и дизайна на нашите услуги.
Колко дълго обработваме събраните данни?
Вашите лични данни се обработват за период от 3 години от
Вашето съгласие.
Как обработваме Вашите лични данни?
Вашите лични данни се обработват в електронните
информационни системи. Грижим се за максималната защита
на Вашите лични данни. Приели сме затова подходящи

технически и организационни мерки, за да гарантираме защита
на данните в съответствие със закона и другите законодателни
актове. Всички субекти, притежаващи права за достъп към
Вашите лични данни са съгласно законите, договорите за
обработка на личните данни или нашите вътрешни правила
задължени поверително да обработват Вашите данни. Приели
сме също подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим в
максимална степен неразрешения достъп до Вашите данни,
тяхната загуба или публикуване.
Кой има достъп до Вашите лични данни?
Към Вашите данни, които съхраняваме и обработваме имаме
достъп само ние и възможно чешките държавни и регулаторни
органи, които могат да имат достъп към данните в съответствие
с действащото законодателство. За обезпечаване на някой
актове, винаги в съответствие с целите, дефинирани в тези
условия (вижте по-горе), можем да ползваме услуги на трети
страни, които могат да обработват някой от обработваните от
нас Ваши лични данни. Тези трети страни са обвързани с
договори за обработка на личните данни и предприемаме
всички налични мерки, за да гарантираме безопасност на
Вашите данни в съответствие с тези принципи.
Към кого можете да поставите въпроси относно
обработката на Вашите лични данни?
Имате право да поискате информация относно обработката на
Вашите лични данни. Ние сме длъжни да Ви предоставим без
неоснователно забавяне поисканата информация и имаме
право да изискваме за нея адекватна компенсация.
Ако считате, че Вашите права за поверителност на личните
данни са били нарушени, можете да се свържете с нас и да
изискате обяснение, възможна промяна на състоянието, а
именно ограничаване на достъпа към Вашите лични данни,
тяхна поправка, допълване или отстраняване. Можете да се

свържете с нас чрез имейл или писмено на по-долу посочения
адрес.
Също имате право да се обърнете към Комисията за защита на
личните данни с имейл на posta@uoou.cz или писмено на
адрес: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7, Česká republika.

3.

IP адреси и ползване на cookies

За целите на системната администрация можем да събираме
информации за Вашия компютър, включително IP адреси,
версията на операционната система или типа на интернет
браузъра. Тези данни се използват за статистически цели, за да
разберем по-добре поведението на нашите потребители, и не
се ползват за идентифициране на отделните потребители.
На нашия уебсайт също ползваме т.н. файлове cookie и beacon.
Cookie са малки текстови файлове, които могат да се запишат
във Вашия компютър или мобилното устройство при първото
посещение на уебсайта. Cookie ни позволяват да разпознаем
Вашето устройството при следващото Ваше посещение. Beacon
(или т.н. „pixel“) са технологии, които пренасят информация от
Вашето устройство към сървъра. Beacon могат да бъдат
включени в онлайн съдържанието или в имейлите и позволяват
на сървъра да разбере определени информации за Вашето
устройство. Beacon позволяват определяне, дали и кога е
изобразено съответното съдържание или прочетен имейл, а
също IP адреса на Вашето устройство.
Файловете cookie и beacon ни позволяват по-добре да
разберем поведението на посетителите на нашия уебсайт и
начините, по които нашия уебсайт и нашите услуги са ползвани,
за да направим по-приятни Вашите посещения на сайта и да
подобрим нашите услуги.
На нашия уебсайт можем също да вложим файлове cookie на
трети страни. Например, както и много други компании,
използваме Google Analytics за следене трафика на нашия
уебсайт и кодове за ремаркетинг, благодарение на които можем
да направим понякога предлаганите Ви наши продукти или

услуги и предлаганите продукти и услуги на трети страни
по-релевантни.
Ако не желаете да ползвате файлове cookies, можете да ги
дезактивирате в настройките на Вашия интернет браузър.

4.

Разни

Всички информации на този уебсайт имат само информативен
характер.
Ние не носим никаква отговорност за възможни щети или
загуби, които могат потребителите на уебсайта да понесат във
връзка с използването на уебсайта.
Тези условия са пълно споразумение между нас и потребителя.
Имаме право по всяко време едностранно да модифицираме
тези условия За промените, които можем да направим в
бъдеще ще Ви уведомим чрез този уебсайт. Ако ще
продължавате да ползвате уебсайта, дайте Вашето съгласие с
така модифицираните условия.
Тези условия са валидни от 12 декември 2017 година.

5.

Данни за връзка

Всички въпроси, предложения и изисквания, свързани с тези
условия изпращайте по електронен път на имейл адрес
info@ibszdrave.bg

