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Подробности за сигурността вашите данни
(Декларация за поверителност)

Защитата на личната Ви сфера е много важно за нас. По-долу Ви информираме подробно за
работата с вашите данни.
1) Проучване и обработка на даннитe Ви
Вие по принцип можете да посещавате нашия уеб сайт без да предоставяте информация за
себе си. За респондентите се изисква регистрация и освен това се събират лични данни.
2) Въвеждане на данни
За регистрацията като респондент ни е необходима лична информация (преди всичко:
собствено име, фамилно име, E-mail адрес, улица, пощенски код, място, година на раждане,
потребителско име и парола), освен това избор от социално демографската данни, към това
публикувате данни по повод участието в анкети. Връзката с Вас се осъществява предимно
чрез Вашия имейл адрес. Вашите данни по отношение на участието се предават винаги
закодирано с помощта на SSL процедури по Интернет (минимум 128 бита).
3) Използване и разпространяване на данните Ви
Ние използваме предоставината ни от Вас информация изключително за изпълнение на
Договора и строго съгласно законовите разпоредби. За тази цел следва, ако е необходимо,
предоставяне на Ваша информация на други компании, като напр. пощенската служба или
банков институт при превод на актива Ви. Тези фирми имат право да използват Вашите данни
само за обработка на договора и не за други цели и са задължени според договора да се
съобразяват с разпоредби на закона за защита на данните . В случай на законова разпоредба,
административна заповед или официално разследване ние сме обаче законно длъжни да
предоставим съответните данни на разположение на органа.
4) Бюлетин
Ние използваме с Ваше съгласие имейл адреса Ви за изпращане на бюлетина ни. Вие можете
по всяко време да прекратите абонамента като деактивирате абонамента или чрез
съдържащата се в Бюлетин функция "абонамент' или контактирате имейл адреса в Импресум.
5) Употреба на бисквитки (Cookies)
Нашият сайт използва бисквитки, за да направи посещението на сайта ни по-атрактивно и да
разреши използването на определени функции. Тук се касае за малки текстови файлове,
които се съхраняват на Вашия компютър. Използваните от нас бисквитки се премахват от
твърдия диск след като затворите браузъра (сесийни бисквитки). В някои случаи се използват
бисквитки, които остават на Вашия компютър и те се разпознават по време на следващото ви
посещение (дългосрочни бисквитки). Тези бисквитки служат за запаметяване на отделни
обекти (напр. артитул, запаметен в пазарска кошница), за да го въстанови при ново
повикване на съответния сайт в оставеното състояние. Ние използваме бисквитки за
създаване на неперсонализирана статистика. Генерираните бисквитки имат максимум 3
месеца време на годност.
Вие може да настроите браузъра си така, че да бъдете информирани за употребата на
бисквитки, да решавате при всеки отделен случай дали да ги приемете или да откажете
приемането им. При неприемане на бисквитките може да бъде ограничен функционалността
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на нашия сайт. Под помощ във вашия браузър ще намерите описание на това как съответно
можете да настроите браузъра и как може да приемате или отказвате бисквитки.
Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc.('Google'). Google
Analytics използва така наречените "бисквитки", текстови файлове, които се съхраняват на
вашия компютър и разрешават анализа за използването на уеб сайта. Информацията,
получена от бисквитката за използването на този сайт (включително Вашият IP адрес) се
прехвърлят в сървър на Google в Съединените щати и си съхраняват там. Google използва тази
информация за оценка на ползването на сайта, изготване на отчети за дейност на уеб сайта за
уеб сайт операторите и за предоставяне на други услуги, свързани с уеб сайт и интернет
страници.Google в даден случай ще прехвърли тази информация на трети лица, при условие,
че това е законно, предписано или доколкото трета страна обработва тези данни от името на
Google. Google в никакъв случай няма да достави IP адрес Ви във връзка с други данни от
Google. Вие може да забраните инсталирането на бисквитки чрез съответна настройки на
Вашия браузър софтуер; Ние Ви обръщаме внимание, че в този случай няма да може в пълна
степен да използвате всички функции на тази уеб страница.
6) Защита на данните
Вашите данни за участие се прехвърлят зашифровано с помощта на SSL процедура в
Интернет(виж меню "Сигурност"). Ние защитаваме нашия уебсайт и други системи чрез
технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, достъп, промяна или
разпространение на вашите данни от неупълномощени лица.
7) Право на информация
Вие имате право на безплатна информация относно съхранените Вашите данни и съответно
право на корегиране, блокиране или заличаване на тези данни, доколкото това е правомерно.
При тези въпроси се обърнете към нашата служба за клиенти: info@marketagent.com
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