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1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
  
От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data 
Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира 
защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да 
уеднакви регулациите за тяхната обработка. 
В качеството си на администратор на лични данни,  
„Бизконсулт адвайзър“ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като 
събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за 
предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно. 
„Бизконсулт адвайзър“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за 
защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 
Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 
  
 
2.ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ 
  
Информация за контакт с нас: 
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„Бизконсулт адвайзър“ ЕООД („Бизконсулт адвайзър“ ЕООД“, „Дружеството“ или 
„Администраторът“), с ЕИК 203555176, със седалище и адрес на управление: гр. София 
1000, ул. „Рачо Димчев“ № 2, телефони за контакт – 02 9874419 ; електронен адрес: 
bizconsult.bg@gmail.com 

Информация за контакт в „Бизконсулт адвайзър“ ЕООД, относно опазване на личните 
данни на нашите Клиенти: 

„Бизконсулт адвайзър“ ЕООД 

гр. София 1233, ул. „Опълченска“ № 112А, ет. 8, офис №3; 

Длъжностно лице по защита на личните данни: 

Стоян Динев, bizconsult.bg@gmail.com 

 
 
3.ДАННИ ЗА НАДЗОРЕН ОРГАН 
  
Наименование: Комисия за защита на личните данни 
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
Телефон:02 915 3 518 
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg 
Уеб сайт: www.cpdp.bg 
  
  
4.ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ 
  
Според новия регламент „лични данни“ са всяка информация, свързана с 
идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде 
идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде 
идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-
специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за 
местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, 
специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, 
икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. 
 
5.КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОЙТО ОБРАБОТВА АДМИНИСТРАТОРА НА 
ЛИЧНИ ДАННИ 
  
/ПРЯКО СЪБИРАНИ ДАННИ/ 
Съгласно Регламента, събираме, съхраняваме и обработваме следните предоставени от 
Вас данни, 
име на фирмата/организацията 
лично и фамилно име 
информация за обратна връзка -  телефон и имейл адрес 
адрес – /в случай на доставка на стоки и осъществена сделка между страните/ 
Бисквитки, необходими за персонализиране на достъпа до сайта. 
 
6.ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ 
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АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ събира и обработва Вашите лични данни 
във връзка с дейността на дружеството – внос,  продажба, монтаж, след продажбен 
сервиз и гаранция  на стелажни елементи, както и на всички други продукти и услуги, 
свързани с оборудване на складово стопанство. 
Основанията за осъществяване на тези дейности са 
Изрично получено съгласие от Вас като клиент /чрез онлайн платформата на 
дужеството или чрез собственоръчно подписано съгласие/ 
Изпълнение на задълженията на АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ по 
договор с Вас; 
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо АДМИНИСТРАТОРА НА 
ЛИЧНИ ДАННИ За целите на легитимния интерес на АДМИНИСТРАТОРА НА 
ЛИЧНИ ДАННИ 
  
7.ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА  ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ 
  
АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ събира и обработва личните данни, които 
Вие ни предоставяте във връзка със 
Регистрация за нашия безплатен бюлетин 
За информиране на промоции и нови продукти 
За получаване на изрично поискана от клиентите информация  
Предоставяне на оферти 
Сключване на договор 
Счетоводни цели 
Статистически цели 
Доставка на продукти и услуги 
Гаранционно и извънгаранционно обслужване 
  
И накрая основната цел за събирането на Вашите лични данни е за да изпълним поетите 
пред Вас ангажименти и да Ви предоставим услугата, която очаквате. 
  
8.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ 
  
Ние няма  да разкриваме Вашата лична информация на трети страни, без Вашето 
изрично съгласие. 
Изключение правят случаите, при които определена информация се предоставя на 
адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или 
на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на 
договора или незаконно поведение. Ние също така можем да разкрием информация, 
изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на 
евентуално увреждане на лица или имущество. 
 
9.СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ 
 
Вашите данни  ще бъдат съхранявани до момента, в който ни задължава закона или до 
изчерпване на нашите взаимоотношения, свързани с предоставяне на различни услуги.. 
В момента, в който оттеглите желанието си да бъдете наш клиент, Вашите данни ще 
бъдат изтрити, в срок до 1 месец. 
 
10.ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ  
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Съгласно новия Регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR), Вашите 
права по отношение на личните данни, включват: 
Информираност; 
Достъп до собствените ви данни; 
Коригиране (ако данните са неточни); 
Изтриване на Вашите лични данни (право „да бъдеш забравен“); 
Ограничаване на обработването от страна на администратора; 
Преносимост на личните данни между отделните администратори; 
Възражение спрямо обработването на Вашите лични данни; 
Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено 
на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни 
последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен; 
Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта 
на данни са били нарушени. 
  
11.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 
Ако предоставяте данни за друго лице, Ваше задължение е да информирате човека, за 
когото ни предоставяте данни, относно съдържанието на настоящата Политика, както и 
да извършите всичко друго необходимо, свързано с това предоставяне, спрямо 
местното законодателство. 
Ваше задължение е информацията и данните, които ни предоставяте, да са верни и 
точни. 
  
12.МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ 
АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ Ви уверява,  че е предприело 
организационни и технически мерки, с които да защити в максимално възможна степен 
неоторизиран достъп или разкриване на информация. Изискваме и от контрагентите ни, 
доставчици на услуги, наличието на необходимото обезпечаване на сигурността на 
личните Ви данни. 
  
13.СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 
 
Чрез отмятането на чек отметка в чек бокса на страницата в настоящият уеб 
сайт.  “Прочетох и съм съгласен с Условията за ползване и Политика за защита на 
личните данни” съм съгласен предоставените от мен лични ми данни да се обработват и 
съхраняват спрямо указаните в документа условия. 
 

14. ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „БИСКВИТКИТЕ“ 

 ПРЕАМБЮЛ 

Моля запознайте се със съдържанието на Политиката ни за използване на „бисквитки“ 
(„Политиката“), преди да продължите да използвате https://consult-bg.biz /“Сайта“/. 

Този Сайт се притежава и управлява от „Бизконсулт адвайзър“ ЕООД. Ние разбираме, че 
като посетител на нашия Сайт, Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с 
информацията, която ни предоставяте, както и относно начина, по който я обработваме. 
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Тъй като уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви 
информация и данни, с настоящата Политика бихме искали да Ви обясним каква 
информация събираме на Сайта и как я използваме. Тази Политика се отнася единствено 
за информация, която се събира чрез този Сайт и не се отнася за информация, събирана 
и обработвана от „Бизконсулт адвайзър“ ЕООД на основание други законосъобразни 
способи, подлежащи на друг вид регламентиране и посочени изрично в Политика за 
защита на личните данни, намираща се на Сайта. 

С използването на Сайта, Вие се съгласявате с настоящата Политика от наша страна. 

Какво представляват „бисквитките“? 

За да подобрим потребителското ви изживяване на Сайта и да предложим 
висококачествена услуга, от която се нуждаете, ние запазваме на Вашето устройство 
малки текстови файлове с данни, наричани “бисквитки”. Те не служат на обработката на 
личните Ви данни, а ни позволяват да запаметим Вашите действия и предпочитания (като 
например предпочитан продукт, сума и период, език, размер на шрифт и други настройки 
за показване на съдържанието на Сайта) за определен период от време. По този начин ви 
улесняваме при последващо посещение на Сайта и не се налага да въвеждате всеки път 
подобни настройки, които се пазят и при преминаване от една страница към друга. 
Повечето големи уебсайтове също използват този метод. 

Защо използваме „бисквитките“? 

„Бисквитките“ не могат да бъдат използвани за обработка на лични данни, тъй като те не 
съдържат информация за идентифициране на потребителя. Данните, които се събират от 
„бисквитките“, са статистически и се отнасят до по-доброто функциониране на Сайта. 

„Бисквитките“ не съдържат вирус и са напълно безопасни, тъй като не могат да повлияят 
на работата или конфигурацията на Вашия компютър. 

Дружеството се придържа стриктно към новите изисквания на българското 
законодателство и правото на Европейския съюз, относно обработката и съхранението 
на личните данни и прилага Политиката в съответствие с тях. 

В таблицата по-долу можете да се запознаете с целите, периода и функцията, която 
изпълняват използваните от Сайта „бисквитки“: 

Вид Срок на 
съхранение Функция 

Сесия и управление на 
процеса (идентификатор 
на сесията, защита на 
сигурността, предишна 
стъпка за бутона 
“обратно” и др.) 

Временно (за 
времето на 
престоя ви в 
Сайта) 

Тези „бисквитки“ са технически 
необходими за процеса на кандидатстване, 
навигацията и ползването на Сайта. 
Сайтът не може да функционира надеждно 
и нормално без тях. 

Настройки (избран 
продукт, сума, период, 
промоционални условия) 

До 6 /шест/ 
месеца от 
последното 

Това са „бисквитки“, които се използват за 
запазване на Вашите настройки като 
избрана сума и период, да скриете 
информационни блокове като този за 
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ползване на 
Сайта 

използване на „бисквитки“, с които сте се 
запознали и други подобни. 

„Бисквитки“ на трети 
страни 

До 6 /шест/ 
месеца от 
последното 
ползване на 
Сайта 

Това са „бисквитки“ на рекламни 
платформи и услуги, които използваме, за 
да Ви покажем най-подходящото за Вас 
рекламно съдържание. Например такива 
платформи са Google, Facebook, Bing, 
Adwise, Insider и др. Дружеството няма 
контрол върху генерирането и 
управлението на тези „бисквитки“. За това 
Ви съветваме да потърсите информация за 
тях и за начина им на управление на 
уебсайтовете на съответните трети страни. 

 

 Контрол на „бисквитките“ в браузъра 

В случай че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да 
изтриете и/или забраните получаването на „бисквитки“ от конкретен или от всички 
сайтове. Повече за това можете да научите на aboutcookies.org. Имайте предвид, че 
изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху 
функциите на нашия Сайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него. 
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