
Политика за защита на личните данни 

 
ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ДАННИ 

Настоящата политика за защита на личните данни следва изискванията на Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 27 април 2016 за защитата на 
физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR) и описва как ние 
събираме, обработваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме Вашата лична информация, 
която ни предоставяте във връзка с използването на сайта ни. Тази политика е неразделна 
част от Общите условия за ползване на сайта. 

Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате услугите ни!  

Използвайки услугите на нашия сайт, Вие се съгласявате с Политиката и изрично 
потвърждавате, че я приемате. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни, моля, не 
ни ги предоставяйте! 

Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите лични данни за използване на 
услугите на нашия сайт би означавал отказ да използвате съответните услуги, да 
осъществите достъп до определени функции на сайта и като цяло да го използвате и 
разглеждате. 

https://dianavangelova.wixsite.com/nlp-kinesiology поема ангажимент да поддържа висок 
стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в нейния сайт и 
възможност за управление на данните и на съгласието за тяхното обработване, за да 
отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. 

Молим Ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката 
за поверителност, за която можете да разберете във всеки един момент прочитайки 
ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. 

Контролният орган по отношение на защитата на лични данни е Комисия за защита на 
личните данни. 

Ако имате въпроси или коментари във връзка с настоящата Политика, свържете се с нас на 
посочените контакти на сайта. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

Използвайки този уебсайт съм съгласен доброволно да предоставя личните си данни за 
обработка и съм запознат с Декларацията за поверителност. 

Събиране и обработка на лични данни 

Когато посещавате моя сайт, сървърите автоматично записват и анализират техническите 
данни за Вашия достъп като например вашият ip адрес, предоставен от Вашия Интернет 
доставчик, информация за Интернет браузъра, който използвате, Интернет сайта, от който 
ни посещавате, включително датата и часа на всяко посещение, страниците, които 
посещавате в моя Интернет сайт, както и последователността, в която ги посещавате и 
времето, което отделяте за всяка от тях. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат 
свързани с конкретно лице. Използваме тези данни, за да анализирам кои секции от сайта 
ми представляват най-голям интерес за Вас с цел да подобря съдържанието и да направя 
моят Интернет сайт по-добър и по-удобен за ползване от потребителя, както и да установя 
всякакви технически проблеми във възможно най-кратък срок. Можете да използвате 



повечето от моите уеб-страници без да ми предоставяте лични данни, различни от 
горепосочените. 

Използване на лични данни и пренос на данни на трети лица 

https://dianavangelova.wixsite.com/nlp-kinesiology използва предоставените от Вас лични 
данни, ако това е абсолютно необходимо и единствено, ако същите се предоставят от Вас 
доброволно и преднамерено, например за отговор на Вашите запитвания, да Ви бъде 
предоставен достъп до специална информация и оферти или за извършване на определени 
услуги.  https://dianavangelova.wixsite.com/nlp-kinesiology може да събира, обработва и 
използва лични данни обаче и в случаите, когато това е необходимо за защитата на 
обществени интереси и е била надлежно призована от съответните органи да предостави 
тези данни. Във всички останали случаи, не предоставямe Вашите лични данни на трети 
лица без изричното Ви съгласие и преди всичко не продаваме тези данни и не ги 
предоставяме на разположение под каквато и да било форма. 

Бисквитки 

https://dianavangelova.wixsite.com/nlp-kinesiology е сайт, който използва бисквитки в някои 
от своите рубрики, за да наблюдава предпочитанията на своите посетители, за да улесни 
престоя Ви в Сайта и, за да може да внася съответните корекции и подобрения. Бисквитките 
не са вируси и следователно не представляват, каквато и да било заплаха за Вашия 
компютър. Бисквитките представляват алфанумерични идентификатори, които се 
прехвърлят на твърдия диск на Вашия компютър, което помага на сървърите да разпознаят 
Вашия компютър, когато посетите отново сайта, за да Ви бъде по-лесно да навигирате в 
сайта https://dianavangelova.wixsite.com/nlp-kinesiology и да можете да оползотворите 
максимално посещението си. 

Информация, изменение и изтриване на лични данни. 

Вие можете по всяко време да направите запитване в писмена форма относно това кои от 
Вашите лични данни съхраняваме. В отговор на такова запитване ще получите 
необходимата информация. Вие можете да се свържете с нас, за да изтрием или коригираме 
Вашите лични данни. 

Сигурност на данните 

https://dianavangelova.wixsite.com/nlp-kinesiology е сайт, който използва съответните 
технически и организационни средства, за да защити Вашите данни от злоупотреба, загуба, 
повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване. Мерките за сигурност се 
изпитват и подобряват непрекъснато съгласно техническия прогрес и организационните 
възможности. 

 


