Уведомление за поверителност до посетителите на интернет страницата на ИЛ
„ФЕБА ЛАБ“
Кои сме ние?

1.

Ние сме „ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ” АД регистрирано в Търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 175335992 със с адрес:
гр. София, п.к.1616, ж.к. кв. Бояна, ул."Герганица" No 7, ет. Сутерен, имейл: febalab@gmail.com,
телефон: +359 2 959 07 19 (по-нататък за краткост наричано „Дружеството“),
Настоящето Уведомление за поверителност се прилага за интернет страницата:
www.febalab.net („уебсайтът“, „страницата“) и има за цел да информира посетителите на
страницата относно начина, по който се събират и обработват данни.
За всеки друг случай, в който Дружеството събира и обработва Ваши данни, ще Ви бъде
предоставена аналогична информация към момента на получаването им – напр. когато
кандидатствате за работа; постъпите на работа при Дружеството или станете негов клиент.
Какви Ваши лични данни обработва Дружеството?

2.

Дружеството може автоматично да събира следната информация чрез този уебсайт:
•

Техническа и статистическа информация за посещението Ви, включително адреса на
интернет протокола (IP), използван за свързване на компютъра Ви с интернет,
информация за влизане, тип и версия на браузъра, настройка на часови зони, видове и
версии на браузъра, операционна система и платформа, време за отговор на страницата,
грешки при изтегляне, продължителност на посещенията на определени страници,
превъртане, кликвания), методите, използвани за прелистване от страницата, трафични
данни;

Статистическите данни и обобщени трафични отчети не съдържат данни, които биха могли да
бъдат свързани с отделен посетител на уебсайта.
•

Дружеството също така може да събира и друга информация, ако решите да
идентифицирате себе си (или по друг начин да ни предоставите лична информация), в
това число Вашето име, електронен адрес и всякаква друга информация, която решите да
споделите с Дружеството, например при отправено искане или запитване чрез формата
за контакт на интернет страницата.

Когато станете клиент, Дружеството ще Ви информира допълнително относно начина, по който
ще бъдат обработвани Вашите лични данни.
На какво основание и за какви цели Дружеството ще използва Вашите данни?

3.

Обработването на Вашите данни се необходимо за целите на легитимните интереси на
Дружеството, както и за изпълнението на услуга или за предприемане на стъпки преди
сключването на договор и по-конкретно за следните цели:
•
•
•
•

подобряване нивото на обслужване;
подобряване съдържанието и функционалността на интернет страницата;
отговаряне на Вашите искания, запитвания, заявки и оплаквания и поддържане на
отношенията с Вас, ако сте клиент, доставчик или бизнес партньор (напр. когато сте се
свързали с Дружеството посредством формата за контакт);
предоставяне на резултати от изследвания (чрез модула „Проверка на резултати“, ако сте
заявили изрично ползването на тази услуга като вече наш клиент)

4.

С кого Дружеството може да споделя Вашите лични данни?

Дружеството се ангажира да запази поверителността на информацията, свързана с Вас, и да
спазва всички законови изисквания относно споделянето и разкриването на тази лична
информация. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна
причина за това и достатъчно гаранции за осигуряване на адекватно ниво на защита.
Дружеството може да разкрие Вашите лични данни на следните получатели, когато това е
законно и/или необходимо:
• На доставчици на услуги: Дружеството използва трети лица/страни, които предоставят
услуги по поддръжка на интернет страницата и информационните му системи и
технологии. Дружеството споделя такава информация само когато третата страна има
основателна причина да я ползва, за да ни предостави съответната услуга.
• Централни и местни органи и други публични органи за предотвратяване и разкриване
на престъпления, и регулаторни органи, които имат правомощия да изискват информация
от Дружеството.
5.
Прехвърлят ли се Вашите данни в държави извън Европейската икономическа
(ЕИЗ)?
Дружеството не прехвърля Вашите лични данни в държави или територии извън ЕИЗ.
6.

За какъв срок Дружеството съхранява Вашите лични данни?

Дружеството съхранява Вашите лични данни не по-дълго от необходимото за изпълнение на
целите, за които те са били обработени (събрани) и за всяка друга допустима и свързана цел в
съответствие с националните закони и подзаконови нормативни актове и легитимните ни бизнес
интереси.
7.

Страници на трети страни

Този уебсайт може да предоставя връзки към интернет страници на трети страни. Посочената тук
информация не важи за тези сайтове. Моля, уверете се, че сте проверили секциите за правни
въпроси и правилата за поверителност на всеки сайт, до който осъществявате достъп.
8.

"Бисквитки"

Дружеството използва "бисквитки" на интернет страницата си с цел правилното функциониране
на сайта и осигуряване неговата последователност и сигурност, поради което същите са винаги
необходими. Бисквитките от тази категория не могат да бъдат изключени. Поради това, ако
използвате настройки на браузъра си, за да блокирате всички бисквитки, може да нямате достъп
до интернет страницата или части от нея.
Има много сайтове, като например aboutcookies.org, които дават съвети относно настройките на
"бисквитките" и как да ги промените.
9.

Как Дружеството защитава личните данни?

Дружеството ще предприеме всички необходими действия и мерки, за да гарантира сигурността
на личните данни и да избегне неоторизирания достъп до тях, както и тяхното събиране,
използване, разкриване, копиране, изменяне, разпореждане, изтриване или друга неправомерна
употреба на данните от страна на неупълномощени лица. Въпреки че Дружеството ще направи
всичко възможно, за да защити Вашите лични данни, важно е да се отбележи, че сигурността на
информацията, предавана през интернет, не може да бъде гарантирана.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

10.

Във всеки момент, докато Дружеството притежава или обработва личните Ви данни, Вие,
субектът на данните, имате следните права:
•

•
•

•

•
•

•

11.

Право на достъп до личните Ви данни, включително под формата на тяхно копие: да
знаете дали обработваме Ваши лични данни, какви категории, за какви цели и на кого ги
разкриваме;
Право да поискате актуализиране (коригиране) на непълни, неточни, неуместни или
остарели данни.
Освен това може да ограничите обработването, ако: Вашите лични данни се обработват
без правно основание; след осъществяване на целите, за които са били събрани; ако сте
възразили срещу обработването на основание легитимен интерес на Дружеството.
Право да възразите срещу изцяло автоматизирано вземане на решения, включително
профилиране (за което ще бъдете предварително уведомени), при наличие на друго
законово основание или когато обработването се осъществява въз основа на легитимните
интереси на Дружеството или за целите на директния маркетинг.
Право да поискате Вашите лични данни да бъдат заличени, но е възможно Дружеството
да е законово задължено да съхранява тази информация и да не изтриваме.
Право да поискате данните, които се съхраняват за Вас, да Ви бъдат предоставени в
общоизползван формат, подходящ за четене от машина (напр. компютър), и/или да бъдат
предадени на друга организация, но само когато обработването се осъществява въз
основа на договор или Вашето съгласие и обработването се извършва автоматично.
Ако смятате, че Вашите права на неприкосновеност и защита на личните данни са
нарушени, можете да се обърнете към българската Комисия за защита на личните данни
( София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; телефон: +359 2 91 53 518; факс: +359 2
91 53 525; адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg) или да заведете съдебно дело срещу
Дружеството.
Как да се свържете с Дружеството във връзка със защитата на Вашите данни?

За повече информация относно защитата на Вашите лични данни, упражняването на някое от
горепосочените права или при други въпроси, свързани със сигурността и защитата на личните
Ви данни, можете да се свържете с Дружеството на данните за контакт, посочени по-горе.
Дружеството може да поиска да предоставите допълнителна информация, необходима за
потвърждаването на самоличността Ви.

