ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „ЯНОС
КОНСУЛТ“ ЕООД

PRIVACY POLICY OF
IANOS CONSULT EOOD

Общ преглед на Политиката за защита на
лични данни
Ние разбираме, че личните Ви данни и защитата
на информацията, която споделяте с нас, е
изключително важна. Затова и нашата Политика
за защита на личните данни описва как
обработваме данните Ви и какви са мерките,
които предприемаме, за да ги защитим. Обяснява
и къде и как събираме Ваши лични данни, както
и кои са правата Ви спрямо цялата информация
за Вас, която съхраняваме, включително как
можете да контролирате използването и
разкриването на Вашата информация и как е
защитена Вашата информация.

Privacy Policy General Review

Настоящата политика се отнася за Вас, в случай
че ни предоставяте лични данни по телефона, в
онлайн регистрационна форма чрез уеб сайта
http://www.ianosconsult.com/, по пощата или чрез
куриер, през социалните мрежи, в корпоративен
или промоционален уебсайт, през мобилно
приложение или по друг начин. Политиката ни за
защита на личните данни е израз на нашата
готовност
да
защитаваме
личната
Ви
информация и да Ви информираме за всичко,
свързано с обработката на личните Ви данни.

This policy concerns you in case that you provide
us with personal data on the phone, in the online
registration form through the website
http://www.ianosconsult.com/, by mail or courier,
in the social media, corporate or promotional
website, mobile application or other. Our Privacy
Policy is an expression of our readiness to protect
your personal information and to keep you update
on anything related to your personal data
processing.

В настоящата политика за защита на лични данни
ще разгледаме следните основни въпроси:

This Privacy Policy will discuss the following
major issues:

1. Кои сме ние?
2. Каква информация за Вас съхраняваме и
обработваме?
3. Политика при използване на „бисквитки“.
4. Цели, за които използваме данните, които ни
предоставяте и основания за обработка.
5. С кого можем да споделяме Вашите данни.
6. Международен трансфер на Вашите лични
данни.
7. Как ще получавате информация за нашите
продукти и/или услуги?
8. Какви са Вашите права във връзка с данните
Ви и как може да ги упражните?
9. За какъв период от време съхраняваме Вашите
лични данни.
10. Защита на данните.

1. Who we are?
2. What information about you we store and
process?
3. Cookie Policy
4. Purposes for which we use the data that you
provide to us and the grounds for their processing
5. Who we can share your data with?
6. International transfer of your personal data

We understand that your personal data and
security of the information you share with us is
extremely important. That’s why our Privacy
Policy gives a detailed description of the way we
process your data and what measures we have
undertaken to secure them. It also explains where
and how we collect your personal data and the
rights you have with respect of all the information
that we store, including how you could control the
use and disclosure of your information and to
what extent your information is protected.

7. How you will get information about our
products and/or services?
8. What rights you have in relation to your data
and how to exercise them?
9. How long we store your personal data
10. Data Protection
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11. Контакт с нас.
12. Промяна в политиката за защита на личните
данни.

11. Contact us
12. Change in the Privacy Policy

1. Кои сме ние?

1. Who we are?

Когато казваме „ние“ (или „нашето/ нашите/
нашата/ нашият“) в рамките на настоящата
Политика за защита на личните данни, имаме
предвид следното юридическо лице:

When we say “we” (or “our”) within the
framework of this Privacy Policy, we mean the
following legal entity:

"ЯНОС КОНСУЛТ" ЕООД, с ЕИК 130750051,
със седалище и адрес на управление: гр. София,
п.к. 1281, район „Нови Искър“, ул. „Димитър
Иванов“ №10 представлявано от Бианка
Георгиева - Управител – администратор на
лични данни.

IANOS CONSULT EOOD, UIC 130750051,
having its registered address at Sofia, 1281, Novi
Iskar district, 10, Dimitar Ivanov str., represented
by Bianka Georgieva - Manager the Controller.

Настоящият списък може да бъде допълван с
нови юридически лица, които са или ще бъдат
част от нашата група в бъдеще.

This list may be extended by new legal entities,
which are or will be a part of our group in the
future.

2. Каква информация за Вас съхраняваме и
обработваме?

2. What information about you we store and
process?

Информацията, която споделяте с нас, при
запитване за услуги/цени на нашият
корпоративен уеб сайт или във фейсбук
страницата ни:
http://www.ianosconsult.com/
https://www.facebook.com/bianka.georgieva.92

The information that you share with us
when sending an inquiry about
services/prices on our corporate website
or on our facebook site.
http://www.ianosconsult.com/
https://www.facebook.com/bianka.georgieva.92

Тази информация може да включва някоя или
всички от следните данни: Вашите имена,
телефонен номер, имейл адрес, както и всякаква
обратна връзка, която ни предоставяте по
пощата, телефона, имейл или чрез съобщения в
социалните мрежи.

This information may include any or all of the
following data: your names, phone number, email address, and any feedback that you provide
to us by mail, on the phone, by e-mail or messaged
in the social media.





В случай, че ни посетите на адрес: гр.
София, ж.к. „Люлин 8“, ул. „3011“ № 9,
бл. 2, вх. А и гр. Сандански, бул.
„Свобода“ № 5, ет. 1., може да бъдат
събрани данни за Вашата физическа
идентичност – запис на образи чрез
създаване на видеозапис от средства за
наблюдение в офисите на дружеството.

Използване на данни на деца





In case that you visit us at Sofia, 1281,
Novi Iskar district, 10, Dimitar Ivanov str.
and Sandanski, 5, Svoboda blvd. fl.1,
there may be collected data about your
physical identity – record of images by
making a video recording through
surveillance devices in the business office
premises of the Company.

Use of Children’s Data
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Ние не събираме умишлено, нито
съхраняваме, лична информация за деца
на възраст под 16 години, нито
предлагаме каквито и да било наши
продукти или услуги директно на деца на
възраст под 16 години.



We do not collect intentionally or store
personal data about children under the
age of 16, nor we offer any our products
or services directly to children under the
age of 16.



В случай, че лични данни от деца под 16
годишна възраст са случайно събрани
чрез наш интернет сайт, във връзка с
предлагани от нас продукти или услуги,
същата подлежи на незабавно изтриване.



In case that personal data of children
under the age of 16 have been collected
accidentally via our website relating to our
offered products or services, they will be
erased immediately.

3. Политика при използване на „бисквитки“.

3. Cookie Policy

3.1. Общ преглед на Политиката за използване
на „бисквитки“

3.1. Cookie Policy General Review

С достъпването на интернет страницата
http://www.ianosconsult.com/
и
https://www.facebook.com/bianka.georgieva.92 и
съдържащата се в нея информация ("интернет
страницата") Вие декларирате, че сте прочели,
разбрали и сте съгласни с настоящата Политика
за използване на бисквитките ("Политиката").

By
accessing
the
website
http://www.ianosconsult.com/
and
https://www.facebook.com/bianka.georgieva.92
and the information contained therein (“the
website”) you acknowledge that you have read,
understood and agreed with this Cookie Policy
(“the Policy”).

ЯНОС КОНСУЛТ събира информация по време
на Вашите посещения на настоящия уеб сайт,
чрез широко използвани в практиката
инструменти за събиране на данни – "бисквитки"
(cookies). В съответствие с приложимото
законодателство, ЯНОС КОНСУЛТ зачита
поверителността на Вашите данни и гарантира
тяхното законосъобразно обработване и защита.
Настоящата Политика има за цел да Ви
предостави ясно обяснение за начина, по който
"бисквитките" се използват на интернет
страницата.

IANOS CONSULT collects information while
you are visiting our website using the common
tools in the data collection practice – “the
Cookies”. In compliance with the applicable law,
IANOS CONSULT respects your data
confidentiality and guarantees their lawful
processing and protection. This Policy aims at
giving you a clear explanation about the way in
which the Cookies are used on the website.

При посещение в нашата Фейсбук страница може
да бъде интегрирано съдържание и услуги от
други доставчици (напр. Facebook, Twitter),
които на свой ред могат да използват
"бисквитки" и активни компоненти. Не можем да
влияем върху обработването на лични данни,
извършвано от тези доставчици. Повече
подробности за приставките за социални мрежи
ще откриете в по-долу в „Приставки за социални
мрежи“.

When you visit our Facebook site there may be
integrated content and services from other
providers (e.g. Facebook, Twitter), which, in turn,
may use Cookies and active components. We may
influence the personal data processing done by
these providers. Further details of the plugins for
social media you will find below in “Social Media
Plugins”.
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3.2. Какво е "бисквитка"

3.2. What is Cookie?

"Бисквитките" представляват текстов файл,
съдържащи букви и цифри, който се записва и
съхранява на Вашето устройство, когато
посещавате даден уебсайт или приложение. Те се
използват за идентификация на Вашето
устройство и за запаметяване на Вашите
предпочитания при търсене на информация в
сайта, за подобряване на Вашият потребителски
опит в рамките на нашият сайт, за
персонализация на изобразяваната информация,
за преброяване на посетителите на сайта, както и
за улесняване на потребителите при регистрация
за услугите, предлагани на сайта и за защита на
данните и правата на потребителите.

Cookies are a text file consisting of letters and
figures which is saved and stored on your device
when visiting a given website or an application.
They are used for identification of your device
and for saving of your preferences while
searching information on the website, to improve
your user experience within our site, for
customizing imaging information, to count the
site visitors and to help users easily get registered
for the services offered on the site and for
protection of data and user’s rights.

Ако не желаете да приемате "бисквитки", те
могат да бъдат деактивирани чрез настройка на
използвания от Вас браузър. Ако решите да
отказвате "бисквитките", е възможно да нямате
достъп до всички функционалности на този уеб
сайт.

If you don’t want to accept Cookies, they may be
disabled by the settings of your browser. If you
decide to deny the Cookies, then you may not
have access to all functions of this website.

За повече информация относно бисквитките
посетете www.allaboutcookies.org.

For further information about Cookies please visit
www.allaboutcookies.org.

3.3. Видове "бисквитки" и как се използват

3.3. Types of Cookies and how to use them

Видове бисквитки, които използваме, са Google
Анализ (Google Analytics).

A kind of the Cookies that we use is Google
Analytics.

Google Анализ е аналитичен инструмент на
Google, който ни помага да разберем как
посетителите ни се ангажират с техните
собствености. Той може да използва набор от
„бисквитки“, за да събира информация и да
отчита статистически данни за употребата на
даден уебсайт, без да идентифицира лично
отделните посетители на Google. Основната
„бисквиткa“, използвана от Google Анализ, е
„__ga“.

Google Analytics is an analytical tool of Google
that helps us understand how our visitors are
engaged with their possessions. It may use a set
of Cookies, collect information and report
statistical data for the use of a given website
without identifying individually Google visitors.
The main Cookie used by Google Analytics is
„__ga“.

Освен за отчитане на статистически данни за
употребата на уебсайта, Google Анализ може
също да се ползва, заедно с някои от рекламните
„бисквитки“ на Google, за подпомагане на
показването на по-подходящи реклами в
продуктите на Google (като Google Търсене) и в
мрежата,
както
и
за
измерване
на
взаимодействията с показваните от нас реклами.

Besides reporting statistical data about the
website use, Google Analytics may also be used
together with some of the advertising Cookies of
Google, to facilitate the display of more suitable
advertisements and commercials in Google
products (such as Google Search) and in the
network, and for measurement of the relationships
with the advertisements displayed by us. Read
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Научете
повече
за
„бисквитките“
и
информацията за поверителността на Google
Анализ”.

more about за Cookies and confidentiality
information of Google Analytics.

3.4. Съгласие за използване на "бисквитки"

3.4. Consent for using Cookies

Преди да започнете да ползвате интернет
страницата, http://www.ianosconsult.com/, следва
да получи Вашето съгласие за използването на
"бисквитки". Поради това, при влизане на
интернет страницата има изскачащ прозорец,
който Ви уведомява относно използването на
"бисквитките" и иска Вашето съгласие за
ползването им посредством натискане на бутон
"Съгласен съм". В случай, че не сте съгласни с
използването на "бисквитките", Вие следва да
спрете да използвате интернет страницата. Ако
не приемете използването на "бисквитките"
посредством натискането на бутон "Съгласен
съм", но продължите да използвате уебсайта,
това се счита за съгласие от Ваша страна за
използването на "бисквитки".

Before
starting
using
the
website,
http://www.ianosconsult.com/, should obtain
your consent for the use of Cookies. That’s why,
when you go to the website, you will see a pop-up
window notifying you about the use of Cookies
and will ask for your consent for their use by
clicking on “I agree”. In case that you do not agree
with the use of Cookies, you must cease using the
website. If you do not accept the use of Cookies
by clicking on “I agree”, but continue using the
website, this will be deemed that you have given
your consent for using Cookies.

3.5. Блокиране и изтриване на "бисквитките"

3.5. Cookie Blocking and Erasure

Ако искате да ограничите "бисквитките" или да
ги блокирате на интернет страницата, можете да
го направите като промените настройките на
Вашия интернет браузър. Може да блокирате
всички "бисквитки", да приемете само
"бисквитки" на първата страна или да изтривате
всички "бисквитки” при излизане от браузъра.
Повече информация може да получите от
помощното меню на браузъра Ви.

If you want to restrict Cookies or block them on
the website, you may do that by changing the
settings of your internet browser. You may block
all Cookies, accept Cookies only on the first page
or delete all Cookies when going out of the
browser. You may get further information in the
help menu of your browser.

3.6. Приставки за социални мрежи

3.6. Social Media Plugins

В нашите Фейсбук страница използваме т.нар.
социални
приставки.
Когато
използвате
приставките,
вашият
интернет
браузър
установява директна връзка със сървърите на
съответните социални мрежи. По този начин
съответният доставчик получава информация, че
интернет браузърът ви е осъществил достъп до
нашите онлайн предложения, дори ако нямате
потребителски профил при този доставчик или в
момента не сте влезли в този профил. В този
случай лог файловете (включително и IP адресът)
се предават директно от вашия интернет браузър
до сървър на съответния доставчик и съответно
се съхраняват там. Доставчикът или неговият

We use the so-called social plugins on our
Facebook site. When you use the plugins, your
internet browser will make a direct connection
with the servers of the respective social media. In
this way the respective provider gets information
that your internet browser has accessed our online
offerings even if you do not have a user account
with this provider or have not logged into your
account at that time. In this case log files
(including IP address) are transferred directly
from your internet browser to a server of the
respective provider and are stored there
accordingly. Provider or their server may be
located outside EU or EEA (e.g. in the USA).
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сървър могат да се намират извън ЕС или ЕИП
(напр. в САЩ). Приставките са самостоятелни
разширения от доставчиците на социални мрежи.
По тази причина не можем да влияем върху
обхвата на данните, събирани и съхранявани от
тях.

Plugins are independent extensions by the social
media providers. For this reason we may not
affect the scope of data collected and stored by
them.

Приставки на Facebook Facebook се управлява на
www.facebook.com от Facebook Inc., 1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, и на
www.facebook.de от Facebook Ireland Limited,
Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2,
Ireland ("Facebook"). Обзор на приставките на
Facebook и вида им ще намерите тук:
http://developers.facebook.com/plugins;
а
информация за защитата на личните данни във
Facebook тук:
http://www.facebook.com/policy.php.

Facebook Plugins. Facebook is managed at
www.facebook.com by Facebook Inc., 1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, and
at www.facebook.de by Facebook Ireland
Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay,
Dublin 2, Ireland ("Facebook"). A review of
Facebook Plugins and their types you will find
here:
http://developers.facebook.com/plugins;
and information about protection of your personal
data
in
Facebook
here:
http://www.facebook.com/policy.php.

3.7. С кого споделяме вашата информация?

3.7. Who we share your information with

ЯНОС КОНСУЛТ не предоставя гореописаната
информацията на трети лица, освен при изрично
Ваше съгласие или в предвидените в нормативен
акт случаи.

IANOS CONSULT does not provide the above
information to third parties, except upon your
explicit consent or in the cases prescribed by the
statutory regulations.

4. Цели, за които използваме данните, които
ни предоставяте и основания за обработка?

4. Purposes for which we use the data that you
provide to us and the grounds for their
processing?

В качеството си на Администратор на лични
данни и за да можем да изпълним задълженията
си по Общия регламент за защита на личните
данни, можем да използваме Вашите лични
данни, за една, няколко или за всички цели,
изброени по-долу:

In the capacity of a Controller and in order to be
able to execute our obligations under the General
Data Protection Regulation, we can use your
personal data for one, any or all of the following
purposes:









За да ви изпратим отговор на отправено от
Вас запитване за някоя/и от нашите
услуги;
За да Ви изпращаме имейли с новини и
предложения
от
компанията
(„нюзлетър“);
За да Ви изпращаме покани за събития,
които организираме – самостоятелно или
с наши партньори;
За статистически нужди и анализи;

Обработката на Ваши лични данни се
основава на едно от следните условия:



To reply to your inquiry about any of our
services;



To send you e-mails with news and offers
by the company (‘the Newsletter’);



To send you invitations for events we
organize – either alone or in cooperation
with our partners;
For statistical needs and analyses;



Your personal data processing is based on one
of the following conditions:
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Вие сте дали съгласие за обработване на
личните Ви данни за една или повече
конкретни цели;
обработването
е
необходимо
за
изпълнението на договор, по който Вие
сте страна, или за предприемане на стъпки
по Ваше искане преди сключването на
договор между нас и Вас;
обработването
е
необходимо
за
спазването на законово задължение, което
се
прилага
спрямо
нас
като
администратор на лични данни;
обработването е необходимо, за да бъдат
защитени Ваши жизненоважни интереси
или на друго физическо лице;





processing is necessary to protect your
vital interests or these of another
individual;

обработването
е
необходимо
за
изпълнението на задача от обществен
интерес или при упражняването на
официални правомощия, които са ни
предоставени в качеството ни на
администратор на лични данни;
обработването е необходимо за целите на
наш легитимен / законен интерес или на
трета страна, освен когато пред такива
интереси преимущество имат Вашите
интереси или основни права и свободи,
които изискват специална защита на
личните Ви данни.



processing is necessary for the
performance of a task of public interest or
in exercising official authority we have
been invested in as a Controller;



processing is necessary for the purpose of
our legitimate / lawful interest or that of a
third party, except when your interests or
fundamental rights and freedoms
requiring special protection of your
personal data are overriding to such
interests.





You have given your consent for the
processing of your data for one or more
specific purposes;
processing is necessary for the
performance of a contract to which you
are a party or for taking steps at your
request before entering into a contract
between us and you;
processing is necessary for compliance
with a legitimate obligation imposed on us
as a Controller;

5. С кого можем да споделяме Вашите данни?

5. Who we can share your data with?

5.1. С компании от групата – свързани лица

5.1. With companies of the Group – affiliates

Можем да споделяме Вашите данни (само в
рамките на Вашето съгласие за това) с други
компании – свързани с нас лица, когато имаме
Вашето съгласие за това. Така ще можем да Ви
осигурим първокласно обслужване.

We may share your data (only within the
framework of your consent for that) with other
companies – our related parties, when we have
your consent for this effect. In this way we may
ensure you a first class service.

5.2. С наши партньори и/или доставчици

5.2. With our partners and/or providers

Работим с партньори и доставчици, които също
могат да обработват Вашите лични данни от
наше име, но само в случай че отговарят на
нашите стандарти за съхранение, обработване и
защита на данните! Такива партньори например
са:

We work with partners and providers who may
also process your personal data on our behalf, but
provided that they correspond to our standards for
data storage, processing and protection! Such
partners are for instance:
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Куриерски или пощенски компании,
които
трябва
да
Ви
доставят
документални или други пратки от наше
име;
Адвокатски дружества, предоставящи
специализирани услуги по възложени от
Вас задачи;
Специализирани одиторски предприятия,
извършващи независим финансов одит на
Вашите дружества.



Courier or postal service companies, who
must deliver document or other parcels on
our behalf;



Printing houses that must
customized materials for you;



Campaigns for sending mass e-mailing
when you have to receive an e-mail
message from us;

prepare

Предоставяме им само информация, която е
необходима, за да получите съответната услуга
от нас, към която сте проявили интерес.
Например, в случай че сте посочили, че желаете
да се учреди търговско дружество, е възможно да
се предоставят лични данни на адвокатско
дружество във връзка с подготовка на
необходимата документация.

We only provide them with the information that
is necessary for you to receive the respective
service from us that you have showed interest. For
example, in case that you have stated that you are
interested in incorporation of new company, it is
possible а personal data to be provided to a law
firm in connection with drafting of the necessary
documentation.

5.3. Други организации или личности:

5.3. Other organizations or persons:

Можем да предоставим Ваши лични данни на
други организации, при определени случаи.
Например:

We may provide your personal data to other
entities in certain cases. For example:



Ако обсъждаме продажба на целия или
част от нашия бизнес, можем да споделим
данни за Вас на потенциални купувачи –
но само в обобщен вид, за да могат те да
оценят потенциала на бизнеса;



If we discuss the sale of the whole or part
of our business, we may share data about
you with potential buyers – but in a
summarized form only, in order they to be
able to assess the business potential;



Ако това се изисква по закон, от държавна
или частна институция, при изпълнение
на нейните регламентирани от закона
задължения (напр. полиция, НАП, НОИ,
КЗЛД и т.н.);





Ако трябва да споделим Вашите лични
данни, за да защитим своя законен
интерес или да упражним правата си,
регламентирани от закона, както и за да
защитим своите клиенти, потребителите
на наши продукти и/или услуги, системи
и сървъри; или
В отговор на изискване от страна на други
физически
лица
(или
техни
представители), които се опитват да
защитят законово регламентираните си



If required by law, governmental or
private agency in fulfillment of their
statutory regulated obligations (e.g.
Police, National Revenue Agency,
National Social Security Institution,
Commission for Protection of Personal
Data, etc.);
If we have to share your personal data, to
protect our lawful interest or to exercise
our rights, regulated by law, and to protect
our clients, consumers of our products
and/or services, systems and servers; or





In reply to a requirement by other
individuals (or their representatives) who
are attempting to defense their statutory
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права или правата на други физически
лица или организации.

rights or the rights of other individuals or
entities.

При всеки случай ще Ви информираме, преди да
предоставим тези данни на трети лица. В случай,
че това е практически невъзможно, ще Ви
информираме в най-кратък срок след като сме
предоставили данните Ви на трети лица.

In any case we will inform you before providing
these data to third parties. In case that it is
practically impossible, we will inform you as
soon as possible after we have provided your data
to third parties.

6. Международен трансфер на Вашите лични
данни

6. International transfer of your personal data

Ако за цели, описани в настоящата Политика за
защита на личните данни, се налага да извършим
трансфер на Вашите лични данни към трета
страна (друга от компаниите в рамките на нашата
група или наш доставчик и/или партньор), чието
централно управление се намира извън България,
както и извън рамките на ЕС, Вие ще бъдете
уведомени за това, както и за мерките, с които ще
бъдат защитени Вашите лични данни.
Прехвърлянето на данните Ви може да се
осъществи въз основа на договор между нас и
третата страна, по начин, одобрен от съответния
регулаторен орган, както и по силата на външна
договореност,
одобрена
от
съответния
регулаторен орган (напр. Щит за личните данни
в отношенията между ЕС и САЩ - ‘Privacy
Shield’ или др.).

If for purposes described in this Privacy Policy we
have to transfer your personal data to a third party
(another company of our group or our supplier
and/or partner) whose head office is outside
Bulgaria, as well as outside the EU, you will be
notified of this, as well as of the measures by
which your personal data will be protected. Your
data may be transferred on the basis of a contract
between us and the third party, in a manner
approved by the relevant regulatory body, and
under an external arrangement approved by the
relevant regulatory body (e.g. Privacy Shield in
the relationship between EU and USA, etc.).

7. Как ще получавате информация за нашите
продукти и/или услуги?

7. How will you get information about our
products and/or services?

Когато сте посочили изрично, че сте съгласни с
това, с радост ще споделяме с Вас по имейл
информация за нашите специални предложения,
идеи, продукти и/или услуги, тогава, когато
имаме какво да споделим с Вас.

When you explicitly agree to this, we will be
happy to share with you by e-mail information
about our special offers, ideas, products and/or
services, when we have something to share with
you.

В случай, че не сте съгласни с това или искате да
оттеглите вашето съгласие за получаване на
имейли / нюзлетър от нас, може да го направите
по един от следните начини:

If you do not agree to this or wish to withdraw
your consent to receive emails/newsletters from
us, you may do so in one of the following ways:

като ни изпратите имейл за отказ на
inaosing@b-trust.org
като се свържете с нас на телефон:
+35929251328

• by sending us an e-mail to opt out at
inaosing@b-trust.org
• by contacting us on +35929251328
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8. Какви са Вашите права във връзка с
данните Ви и как може да ги упражните?

8. What rights you have in relation to your
data and how to exercise them?

8.1. Достъп до и корекция на Вашите лични
данни

8.1. Access to and correction of your personal
data

Имате право на достъп до личните Ви данни,
които обработваме за целите посочени по горе.
Ако обработваме тези данни и получим искане от
Вас (или от трето лице, упълномощено от Вас),
ще осигурим този достъп безплатно. Имате право
и да поискате копие от Вашите лични данни,
които обработваме.

You have access to your personal data we process
for the purposes outlined above. If we process this
data and receive a request from you (or from a
third party authorized by you), we will provide
this access for free. You may also request a copy
of your personal data we process.

Преди да осигурим достъп до личните данни на
Вас или на упълномощено от Вас лице, можем да
поискаме доказателство за идентичността, както
и подробности за отношенията Ви с нас или с
наши партньори, за да можем да открием
данните, които се отнасят до Вас.

Before we provide you or your authorized person
with access to your personal data, we may request
proof of identity and details of your relationship
with us or our partners, so we can find the data
that relate to you.

Ако които и да било лични данни, които
съхраняваме и обработваме за Вас, са неточни
или остарели, Вие сте в правото си да изискате от
нас да ги коригираме, включително чрез
добавяне на декларация.

If any personal data we store and process for you
is inaccurate or obsolete, you are entitled to ask us
to correct them, including by adding a statement.

8.2. Право да изтрием личните Ви данни

8.2. Right to have your data erased

Имате право да поискате да заличим личните Ви
данни без ненужно забавяне ако:

You are entitled to request your personal data be
deleted without unreasonable delay if:



личните данни повече не са необходими
за целите, за които са били събрани;



personal data are no longer necessary for
the purposes that they have been collected
for;



когато сте оттеглили своето съгласие;



when you have withdrawn your consent;



когато
сте
възразили
срещу
обработването,
ако
то
е
незаконосъобразно;
когато личните данни трябва да бъдат
изтрити с цел спазването на правно
задължение по правото на Съюза или
правото на държава членка, което се
прилага спрямо нас като администратор
на лични данни;



when you have objected to the processing
if it is illegal;



when personal data must be deleted for the
purpose of compliance with a statutory
obligation by the EU law or the law of a
Member State applicable to us as a
Controller;
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когато личните данни са били събрани във
връзка с предлагането на услуги на
информационното общество.



when personal data have been collected in
relation to providing services to the
information society.

При определени условия може да откажем да
заличим личните Ви данни, в случаите,
предвидени от закона.

Under certain conditions we may deny erasing
your data in the cases prescribed by law.

8.3. Право на преносимост на данните и право
на жалба

8.3. Right to data portability and right to
complaint

Имате право да получите данните, които
обработваме за Вас в структуриран, широко
използван и пригоден за машинно четене формат,
за да прехвърлите данните си към друг
Администратор.

You are entitled to receive the data we process for
you in a structured, widely used and machine
readable format in order to transfer your data to
another Controller.

Имате право да предявите жалба до местния
регулатор, Комисия за защита на личните данни
или съда, ако смятате, че Вашите права са
нарушени. За целта можете да посетите уебсайта
на КЗЛД на адрес https://www.cpdp.bg/ , където
ще научите повече.

You have the right to file a complaint with the
local regulator, the Commission for Personal Data
Protection or the court if you believe that your
rights have been violated. For this purpose, you
can
visit
the
CPDP
website
at
https://www.cpdp.bg/ , where you will learn
more.

8.4. Право на оттегляне на съгласието

8.4. Right to withdraw your consent

Имате право да оттеглите своето съгласие за
обработка на личните Ви данни от наша страна
по всяко време, като изпратите заявление за това
към нас:

You may withdraw your consent for processing of
your personal data at any time by submitting a
request to us by:



като ни изпратите имейл на ianosing@btrust.org



sending us an e-mail at ianosing@btrust.org



като се свържете с нас по телефона на
+359 2 925 13 28
като ни изпратите писмено заявление на
адрес: гр. София, ж.к. „Люлин 8“, ул.
„3011“ № 9, бл. 2, вх. А или гр. Сандански,
бул. „Свобода“ № 5, ет. 1.



contacting us on +359 2 925 13 28



sending a written application at Sofia,
Lyulin 8 district, 9, 3011 str., bl.2, entr.
”A” or Sandanski, 5, Svoboda str.5, fl.1.



8.5. Право на възражение

8.5. Right to complaint

Вие имате право по всяко време да подадете до
нас възражение срещу обработване на Вашите
лични данни за цели, които противоречат на
гореописаните или ако смятате, че са нарушени
Ваши
законни
права
или
интереси.

You have the right at any time to submit an
objection to the processing of your personal data
for purposes that are contrary to the above, or if
you believe that your legitimate rights or interests
have been infringed. The objection can be made
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Възражението може да бъде направено по
телефон или с електронно писмо на посочените
по-долу в т.11 данни за контакт с нас.

by phone or by e-mail to the contact details listed
below in p.11.

8.6. Ограничаване обработването на лични
данни

8.6. Limitation on personal data processing

Вие имате право да поискате да ограничим
обработването на Вашите лични данни, когато
считате, че личните Ви данни са неточни,
обработването на личните Ви данни е
неправомерно, ние не се нуждаем от личните Ви
данни за целите на обработването или Вие сте
възразили срещу обработването им. В този
случай личните данни ще бъдат само
съхранявани, но не и обработвани.

You have the right to request that we limit the
processing of your personal data when you
believe that your personal data is inaccurate, the
processing of your personal data is illegal, we do
not need your personal data for processing
purposes, or you have objected to the processing
of your personal data. In this case, personal data
will only be stored, but not processed.

8.7. Право да
автоматизирано
профилиране

обект на
включващо

8.7. Right not to be subject to an automated
decision, including profiling

Имате право да не бъдете обект на изцяло
автоматизирано
решение,
включително
профилиране, когато това поражда правни
последствия за Вас или Ви засяга в значителна
степен.

You have the right not to be subject to a fully
automated solution, including profiling, when it
gives rise to legal consequences for you or affects
you considerably.

Ако искате да упражните което и да е било от
правата си, описани тук, моля, свържете се с нас
на посочените в т. 8.4 контакти.

If you wish to exercise any of the rights described
here, please contact us using the contact details
listed in section 8.4.

9. За какъв период от време съхраняваме
Вашите данни?

9. How long we store your data?

Съхраняваме запис на Вашите лични данни, за да
Ви
осигурим
високо
качество
и
последователност на услугите ни в рамките на
групата. Винаги съхраняваме и обработваме
данните Ви в съответствие със закона и никога не
ги задържаме за по-дълго, отколкото е
необходимо. В масовия случай, ако не сме
уточнили друго, данните Ви се съхраняват за
срок от 1 (една) календарна година от датата на
получаването им.

We keep a record of your personal data in order
to provide you with high quality and consistency
of our services within the Group. We always store
and process your data in accordance with the law
and we never keep it for a longer time than
necessary. In the general case, unless otherwise
specified, your data is stored for the period of 1
(one) calendar year after the date received.

10. Защита на данните

10. Data Protection

Ние третираме Вашите лични данни като строго
поверителни. За да ги защитим, предприемаме
редица мерки, включително:

We treat your personal data as strictly
confidential. To protect them, we take a number
of measures, including:

не бъдете
решение,
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Ограничаваме достъпа до помещенията, в
които работим, само до хората, които
трябва да бъдат там;
Прилагаме и контрол на достъпа до
нашите системи за информационни
технологии с помощта на защитни стени
(firewalls),
валидиране
на
идентификационен номер (ID) и други
технически методи.
Никога не искаме от Вас да ни изпращате
паролата си;
Съветваме Ви никога да не въвеждате
номер на сметка, парола или друга
чувствителна информация в имейл към
нас.

• We limit the access to the premises
where we work only to the people who need to be
there;
• We also control the access to our
information technology systems by means of
firewalls,
ID validation number, and other
technical means.
• We never ask you to send us your
password;
• We recommend you never enter an
account number, password, or other sensitive
information in an email to us.

11. Контакт с нас

11. Contact with us

Ако искате да упражните което и да било от
правата си, описани в настоящата Политика за
защита на личните данни, или ако имате въпрос
или оплакване, свързани с тази политика или с
начина, по който се обработват Вашите лични
данни, моля, свържете се с нас по един от
следните начини:

If you wish to exercise any of the rights described
in this Privacy Policy, or if you have a question or
complaint about this policy or the way your
personal data is processed, please contact us in
any of the following ways:

По имейл: на ianosing@b-trust.org

By e-mail: на ianosing@b-trust.org

По пощата: До лицето за контакт относно
обработката на личните данни на ЯНОС
КОНСУЛТ
–
Цветослава
Любенова
Владиславова, на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин
8“, ул. „3011“ № 9, бл. 2, вх. А или гр. Сандански,
бул. „Свобода“ № 5, ет. 1

By post: to the contact person in charge of data
processing
with
IANOS
CONSULT–
Tzvetoslava Lubenova Vladislavova at Sofia,
Lyulin 8 district, 9, 3011 str., bl.2, entr. ”A” or
Sandanski, 5, Svoboda str.5, fl.1.

По телефона: свържете се с нас на тел. +359 2 925
13 28 в работно време, от 09:00 до 18:00 часа.

By phone: call us on +359 2 925 13 28 within our
working hours 09:00 A.M. – 18:00 P.M..

12. Промяна в политиката за защита на
личните данни

12. Change in the Privacy Policy

Последната промяна на настоящата Политика за
защита на личните данни е направена на
22.05.2018г.

This Privacy Policy was revised last on 22nd May,
2018.
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