
ПОЛИТИКА НА https://infomarketing.bg/ (Инфо Маркетинг)  

ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪГЛАСНО GDPR* 

 

Идентификационен профил за администратора и данни за контакт: 

 

Име: БИЗНЕС ИНСАЙД ООД 

 

ЕИК: BG204121026  

 

Седалище: гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, бл.180, вх.Б 

 

E-mail: info@infomarketing.bg 

 

Телефон: +359 893 496 766 

 

Обработвани лични данни: 

 

Сайтът https://infomarketing.bg/ предоставя услуги, които изискват предоставяне на лични 

данни, като информация за персоналната идентичност (име, адрес, телефонен номер, 

електронна поща); образование и професионални данни (категоризация, стаж, сертификати, 

допълнителни квалификации, завършени курсове, предишни заемани длъжности и бивши 

работодатели) и други автобиографични данни. 

 

https://infomarketing.bg/ не събира специални данни според чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) 

2016/679 (GDРR). С настоящето съгласие Вие се задължавате да не съхранявате и изпращате 

подобни данни чрез сайта, като: 

 

Данни за Вашите политически, философски и религиозни възгледи и принадлежност; данни, 

обозначаващи вашия етнически и расов произход; включително и генетични и биометрични 

данни; информация за здравословното Ви състояние; нито данни за сексуалната Ви 

https://infomarketing.bg/


ориентация; както и подробносто за съдебното ви минало и настояще, ЕГН, документи за 

самоличност (номер на лична карта/паспорт и др.). 

Цели на обработване: 

Крайната цел на събирането и обработването на данни е предлагането на услугите на сайта 

https://infomarketing.bg/  , които могат да включват едно или повече от едно от изброените:  

 текст до 6000 думи,  

 галерия до 120 снимки,  

 до 20 ключови думи, зададени за търсене в търсачката на 

https://infomarketing.bg/; 

 видеа,  

 хиперлинк към уеб-сайт, социални мрежи и други интернет страници, които 

потребителят е заявил;  

 интерактивна карта с точен адрес на местонахождение,  

 контакти, включващи телефон, и-мейл, адрес, три имена и други лични данни, 

предоставени със съгласието на потребителя; 

 банерна реклама на заглавната страница на https://infomarketing.bg/; 

 рекламни публикации в официалната фейсбук страница с адрес 

https://www.facebook.com/businessinsideltd/ 

Бизнес Инсайд ООД има право да променя и допълва предлаганите услуги като се 

задължава да информира предварително надлежно и обширно своите потребители. 

Получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни: 

Сайтът https://infomarketing.bg/ е информационна платформа, която дава достъп на 

администратора и на други потребители на платформата да виждат ваши лични данни, ако сте 

пожелали да ги предоставите. 

 

Права на субекта на лични данни: 

Имате опция и да се откажете от съгласието за обработване на личните Ви данни чрез 

закриване на Вашия акаунт (което ще възпрепятства използването услугите на сайта). Имате 

право да изразите несъгласие срещу обработването на Вашите данни, основаващо се на 

упражняване на официално правомощие, на легитимен интерес или на ангажимент от 

обществен интерес. Администраторът на лични данни е задължен да закрие Вашия акаунт, 

след писмено уведомление от Ваша страна на и-мейла info@infomarketing.bg, който и-мейл е 

поставен на видимо място в платформата https://infomarketing.bg/. 

Колко време пазим данните Ви? 

 

https://www.facebook.com/businessinsideltd/


Ние можем да запазим Вашите лични данни за определено време след като престанете да 

бъдете клиент, за да гарантираме законните си интереси в случай на спорове или според 

изискванията на закона. Обикновено пазим личните Ви данни в рамките на необходимия 

разумен срок предвид целите, за които са събрани; основно за да изпълняваме договорните си 

отношения с Вас, да упражняваме законните си интереси или за да изпълним 

законоустановените срокове за съхранение. 

 

Сигурност: 

Данните, предоставени ни от Вас се защитават от загуба, унищожение, фалшифициране, 

манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.     Администраторът на 

https://infomarketing.bg/ ще използва Вашите лични данни само с цел управление на сайта, в 

който имате регистрация, за да Ви позволи достъп до специална информация или за формална 

комуникация с Вас. Администраторът няма право да търгува с Вашите лични данни. Длъжен е 

да опазва поверителността на данните Ви и да спазва споразумението за разкриване на 

поверителна информация. Администрирането на сайта https://infomarketing.bg/ следва 

възприетата фирмена политика за защита на личните данни и неотлъчно я спазва при 

съхранение на лични данни, предоставени от потебители на https://infomarketing.bg/. 

* РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR) 


