ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Кои сме ние?
Адресът на нашия уебсайт е: https://www.myhelan.com
Информация за нашата икономическа дейност и предоставяните от нас услуги можете да намерите ТУК!

Какви лични данни събираме и защо ги събираме?
Коментари
Когато посетителите оставят коментари на сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и низа на агента на потребителския браузър, за да помогнем за
откриването на спам.
Анонимният низ, създаден от вашия имейл адрес (наричан още хеш), може да бъде предоставен на услугата Gravatar. За да видите дали го използвате, както и правилата за поверителност на услугата Gravatar
можете да намерите тук: https://automattic.com/privacy/. След като одобрите коментара си, снимката на
потребителския ви профил е видима за обществеността в контекста на коментара ви.
Файлове
Ако качите изображения в уеб сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за
местоположение (EXIF GPS). Посетителите на уеб сайта могат да изтеглят и извличат данни за местоположението от изображения в уеб сайта.

Формуляри за връзка
Бисквитки
Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да се включите в запазването на вашето име, имейл адрес
и уеб сайт в "бисквитките". Те са за ваше удобство, така че не е нужно да попълвате отново данните си,
когато оставите друг коментар. Тези "бисквитки" ще продължат една година.
Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна "бисквитка", за да определим дали браузърът ви приема "бисквитки". Тази "бисквитка" не съдържа лични данни и се изхвърля, когато затворите
браузъра си.
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Когато влезете, ще създадем и няколко "бисквитки", за да запазите информацията за вход и опциите за
показване на екрана. Входните "бисквитки" са с продължителност два дни, а "бисквитките" на екрана са с
продължителност една година. Ако изберете "Запомни ме", вашето потребителско име ще остане в продължение на две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат премахнати.
Ако редактирате или публикувате статия, в браузъра ви ще бъде запазена допълнителна "бисквитка". Тази
"бисквитка" не съдържа лични данни и просто показва идентификационния номер на статията, която токущо сте редактирали. Изтича след 1 ден.
Контактни форми
В нашия сайт се предоставят нашите фирмени услуги чрез онлайн форма за попълване на някои лични
данни и данни във връзка с описание на вашата поръчка. Чрез тази контактна форма ние получаваме
мейл с известяване за желанието ви да направите поръчка като също така данните от вашата заявка се
запазват в нашата база данни. Ние ще използваме тези данни единствено и само, за да обработим поръчката ви и за никакви други цели.

Вградено съдържание от други уебсайтове
Статиите в този сайт могат да включват вградено съдържание (например видеоклипове, изображения,
статии и др.). Вграденото съдържание от други уебсайтове се държи по същия начин, както ако посетителят е посетил другия уебсайт.
Тези уебсайтове могат да събират данни за вас, да използват "бисквитки", да интегрират допълнително
проследяване от трети страни и да наблюдават взаимодействието ви с вграденото съдържание, включително проследяване на взаимодействието ви с вграденото съдържание, ако имате профил и сте влезли в
него.

Реклами
Нашият сайт съдържа реклами, предоставени от Google във вид на интегрирано в
сайта (и статийте) рекламно съдържание. Чрез специално интегриран бутон в
самите реклами на Google можете да се запознаете с политиката за поверителност на личните данни на Google, както и с опцийте на Google за управление и
отказ от рекламно съдържание.

С кого споделяме вашите данни?
Ние не споделяме и не предоставяме лични данни на трети страни, освен в случаите на прилагане на
закон, който да ни задължи да предоставим данни (обикновено институциите на държавната власт).

Колко дълго ще запазим данните ви?
Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е
така, за да може автоматично да разпознава и одобрява коментарите за последващи действия, вместо да
ги държи в опашката за модериране.
За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива и бъде съзадена такава възможност), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители (ще) могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайтове
могат да виждат и редактират тази информация.
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Какви права имате върху данните си?
Ако имате профил на този сайт, ако сте оставили коментари или сте направили заявка чрез контактна
форма, можете да поискате да получите експортиран файл с личните данни, които съхраняваме за вас,
включително всички данни, които сте ни предоставили. Можете също така да поискате да изтрием всички
лични данни, които държим за вас. Това не включва данни, които сме длъжни да пазим за административни, правни или охранителни цели.

Къде изпращаме вашите данни?
Коментарите на посетителите могат да се проверяват чрез автоматизирана услуга за откриване на спам.
Може да съдържа:
- вашата информация за контакт
- друга допълнителна информация

Как защитаваме вашите данни?
Защитаваме вашите данни посредством електронни способи за защита, включваща софтуери за защита,
както и чрез оторизирани от нас лица, отговорни за опазването на личните данни. Стараем се да изпъляваме съвестно задълженията си съгласно Регламент (EС) 2016/679.

Нашите права
Ние като компания, администрираща този уебсайт, си запазваме правото да променяме условията по политиката за поверителност. Възможните бъдещи промени не засягат вашите права съгласно Регламента
на ЕС.

Важно за Вас като потребители на нашите услуги
Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с условията на нашата политика за поверителност! Събираната от нас информация се използва единствено и само, за да подобрим услугата, която Ви предоставяме.

3

