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ЦЕЛ ЛИЧНИ ДАННИ ПРАВНО ОСНОВАНИЕ СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ 

Създаване на потребителски 

профил с имейл адрес  

● Име и фамилия; 

● Имейл адрес; 

● Телефонен номер; 

● Адрес 

 

Обработването е 

необходимо за 

изпълнението на 

договорно задължение, 

което имаме към Вас, 

или за предприемане на 

стъпки по Ваше искане 

преди сключването на 

договор. 

Личните данни от Вашия 

потребителски профил ще се 

съхраняват до момента, в 

който оттеглите своето 

съгласие чрез отправяне на 

искане за заличаване на 

личните Ви данни. 

Изпълнение на изпратена от Вас 

поръчка 

● Име и фамилия; 

● Имейл адрес;  

● Физически адрес; 

● Телефонен номер. 

Обработването е 

необходимо за 

изпълнението на 

договорно задължение, 

което имаме към Вас. 

Не по-дълъг от 

необходимото за постигане 

на целите, за които данните 

са събрани. 

Отговаряне на Ваши запитвания ● Име и фамилия; 

● Имейл адрес; 

● Телефонен номер. 

Осъществяване на връзка 

с Вас. Обработването е 

необходимо за 

изпълнението на 

Услугите, които 

предлагаме. 

Не по-дълъг от 

необходимото за постигане 

на целите,  за които данните 

са събрани. 

Персонализиране на Вашето 

потребителско изживяване, 

предоставяне на съдържание, 

предложения и оферти, от които 

бихте имали интерес, както и 

подобряване качеството на 

нашите услуги 

 

● Име и фамилия; 

● Имейл адрес; 

● IP адрес; 

● Геолокация; 

● Данни за трафик; 

● Данни за 

бисквитки. 

Вашето съгласие Личните данни, събирани 

чрез бисквитки и подобни 

технологии, ще бъдат 

обработвани до промяна на 

Вашите предпочитания за 

използване на бисквитки.  

 

Маркетинг цели - изпращане на 

периодични нотификации и 

бюлетини относно други 

продукти и услуги, предлагани от 

Нас и нашите партньори 

● Име и фамилия; 

● Имейл адрес. 

 

Вашето съгласие Личните данни, необходими 

за изпращане на 

комуникация, ще бъдат 

обработвани до момента, в 

който оттеглите съгласието 

си за получаване на подобна 

комуникация.  

Поддържане на последователска 

база в социалните медии и 

предоставяне на достъп на 

нашите последователи до 

специални постове, публикации и 

материали в профилите ни в 

социалните медии (например 

Facebook, Instagram, Youtube) 

 

● Име и фамилия; 

● Имейл адрес; 

● Телефонен номер; 

● Потребителско 

име/псевдоним и 

други данни от 

Вашите профили в 

социалните медии. 

Вашето съгласие  Личните данни ще бъдат 

обработвани до момента, в 

който спрете да ни следвате 

в социалните медии.  
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