Онлайн декларация относно защитата на личните данни

BELIMO Bulgaria Ltd., Balchik 6 Street, Office 1, 1612 Sofia

Настоящата онлайн декларация относно защитата на личните данни описва обхвата, целта и начина,
по който BELIMO Bulgaria Ltd., Balchik 6 Street, Office 1, 1612 Sofia, обработва Вашите лични данни,
когато посещавате нашия уеб сайт.
Ние се отнасяме към защитата на Вашите лични данни много сериозно и се придържаме към
приложимите правила за защитата на личните данни при тяхното обработване.

1. 1. Използване на бисквитки.
Използваме “бисквитки” на нашия уеб сайт, за да направим нашия уеб сайт по-лесен за употреба и
да гарантираме определени функции, като напр. функционалността на пазарската кошница. Това са
малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър или мобилно устройство. При това
не се записват никакви лични данни, които биха могли да препращат към определено лице. Ако е
активирана бисквитка, браузърът Ви може да бъде идентифициран чрез идентификатор на бисквитка
и информацията, съдържаща се в бисквитката, може да бъде използвана.
Използваме следните категории бисквитки на нашия уеб сайт:
■

Бисквитки от сесия, които автоматично се изтриват, след като сесията на браузъра приключи,
напр. за запис на предварителната настройка на езика или на кошницата за пазаруване в
различните страници на уеб сесията и предоставянето им.

■

Временни или постоянни бисквитки, които след затваряне на браузъра остават запаметени на
компютъра или на мобилното устройство, докато ги изтриете, или се деактивират след отписване
(бисквитка при отписване). При запаметени бисквитки при последващо посещение на уеб сайта,
Вашият браузър се разпознава и запаметените настройки вече са активни.

■

Бисквитки за характеристики на трети страни за уеб анализи, за оптимизиране на нашия уеб
сайт и неговото съдържание (вижте Google Analytics).

Популярните браузъри предлагат опцията да не се разрешават бисквитките изцяло или отчасти или
можете да изтриете бисквитките на компютъра си, като използвате съответната функция на Вашия
браузър.
Някои функции на нашия уеб сайт могат да бъдат използвани само в ограничена степен, ако направите
необходимите корекции на настройките.

Редакция от Май 2018 г.

www.belimo.com

В случай че се прилага новият Общ регламент на ЕС относно защитата на данните, правното
основание за използване на необходимите от техническа гледна точка бисквитки е съгласно чл. 6,
параграф. 1, буква f) от Общия регламент относно защитата на данните, респ. чл. 13, параграф 1 и 2
от общия закон за защита на данните. Правното основание за използване на бисквитки за целите по
анализ е чл. 6, параграф 1, буква a) от Общия регламент относно защитата на данните, респ. член 13,
параграф 1 от общия закон за защитата на данните.

1. 2. Използване на Google Analytics.
На нашия уеб сайт използваме услугата “Google Analytics”, предоставена от Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) за анализ на използването на уеб сайт от Вас.
Информацията, събрана от “бисквитките”, обикновено се изпраща на сървър на Google в САЩ
и се съхранява там. IP адресът на потребителите се съкращава в държавите-членки на ЕС и в
Европейското икономическо пространство. Чрез това съкращение отпада личната препратка чрез
Вашия IP адрес. Като част от спогодбата за договор за данни, който сме подписали с Google Inc.,
компанията използва събраната информация, за да състави оценка на използването на уеб сайта и
на активността в мрежата, и предоставя услуги, свързани с използването на интернет. IP адресът,
предоставен в рамките Google Analytics от Вашия браузър, няма да бъде обединен с други данни,
предоставени от Google.
Тук ще намерите още информация за използването на данни от Google Inc.:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Можете да предотвратите събирането на генерирани от Google данни (включително Вашия IP адрес),
генерирани от бисквитката и използването на уеб сайта, както и обработването на тези данни от
Google, като изтеглите и инсталирате Google Analytics Opt-out Browser Add on.
В случай че се прилага Общият регламент на ЕС относно защитата на данните, правното основание
за използване на Google Analytics е чл. 6, параграф 1, буква f) от Общия регламент за защитата на
данните, респ. чл. 13, параграф 1 и 2 от общия закон за защитата на данните.

1. 3. Изпращане на бюлетин.
На нашата уеб страница можете да се регистрирате за бюлетина на Belimo, в който трябва да
предоставите Вашите данни за контакт и валиден имейл адрес. За потвърждение на регистрацията,
използваме процедурата за двойно включване. Това означава, че преди първата доставка ще получите
имейл за потвърждение, което трябва да потвърдите. Само след потвърждение ще получите нашия
бюлетин.
Даденото съгласие за съхранение на данните, имейл адреса и тяхното използване за изпращане на
бюлетина може да бъде отменено по всяко време, напр. с линка за отписване от бюлетина.
Предоставянето на имейли с бюлетини се извършва от системи, осигурени от външни доставчици.
SmartFocus използва Вашите данни изключително, за да даде възможност на Belimo да изпраща
автоматично бюлетини.
В случай е се използва Общият регламент на ЕС относно защитата на данните, правното основание за
обработка на лични данни с цел предоставяне на информационен бюлетин е чл. 6, параграф 1, буква
a) от Общия регламент относно защитата на данните, респ. чл. 13, параграф 1 от закона за защита на
данните.
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1. 4. Журнални файлове на сървъра.
Всеки път, когато се осъществява достъп до уеб сайта ни, нашата система автоматично събира данни
и информация от компютърната система на извикващия компютър и я съхранява в журнални файлове.
Тази информация например предоставя информация за IP адреса, използвания браузър, посещавания
уеб сайт, времето за достъп и количеството прехвърлени данни. Ние не използваме тези данни за
идентифициране на отделния потребител и няма оценяване за маркетингови цели. Информацията се
обработва, за да се гарантира сигурността на нашите системи за информационни технологии и се
изтрива след 6 месеца.
В случай че се прилага Общият регламент на ЕС относно защитата на данните, правното основание за
временното съхранение на журналните файлове на сървъра е съгласно чл. 6, параграф 1, буква f) от
Общия регламент относно защитата на данните, респ. чл. 13, параграф 1 и 2 от закона за защитата на
данните.

1. 5. Права на засегнатите лица.
Като засегнато лице имате правото да знаете кои данни обработваме за Вас. Освен това имате право
да поискате данните Ви да бъдат коригирани, изтрити или ограничени и, ако е приложимо, имате
право на прехвърляне на данните. Тези права съществуват, доколкото никакви законови задължения
за съхранение или други законни интереси на Belimo не са в конфликт с искането. Освен това, ако
е приложимо за Вас, имате право на обжалване пред компетентния надзорен орган за защита на
данните (член 77 от Общия регламент относно защитата на данните).
Имате правото по всяко време да оттеглите предоставено съгласие за обработването на лични данни.
Можете да утвърдите правата си, като се свържете с адреса за контакт в съответствие с т. 1.7.

1. 6. Технически и организационни мерки.
За да защитим личните Ви данни, предприемаме подходящи технически и организационни мерки,
които непрекъснато се подобряват в съответствие с технологичното развитие.

1. 7. Данни за контакт.
BELIMO Bulgaria Ltd.
Balchik 6 Street, Office 1
1612 Sofia, Bulgaria
телефон: +359 2 952 3470
Е-мейл: belimo@mbox.contact.bg
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