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ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

 
еДинамикс България ЕООД предоставя уеб базирани софтуерни решения за автомобилната 

индустрия, обхващащи  и вградени в процесите на продажби и услуги. Целта ни е да подобрим 

продуктивността и ефективността на дилърите, както и да увеличим степента на задържане на 

клиентите. Във връзка с предоставяните услуги се налага обработка на лични данни. 

Кампанията се отнася изключително сериозно и отговорно към информационната сигурност и 

защитата на личните данни. В тази Политика за поверителност се описват процесите по събиране, 

обработка, съхранение и защита на личните данни. В Политиката също така са описани правата на 

субектите на лични данни и начините, по които можете да ги упражните.  

 

КОИ СМЕ НИЕ 

От гледна точка на Общия Регламент за Защита  на Личните данни (ОРЗЛ) еДинамикс България е 

Администратор на лични данни за своите служители и кандидати за работа и обучения, както и във 

всички случаи, когато определя вида на събираните данни и начините за тяхното използване и 

обработка. Във всички останали случаи еДинамикс България ЕООД е Обработващ лични данни, 

което означава, че правилата, по които личните Ви данни се събират и обработват, се контролират 

от трета страна с която Вие сте в договорни отношения.  

Политиката за поверителност е валидна само в случаите, когато еДинамикс България ЕООД е 

Администраторът на данни. Когато сме Обработващ данни, съответният Администратор на данни е 

отговорен за предоставянето на собствена Политика за поверителност. 

 

Ако имате въпроси относно политиката на сайта, моля, изпратете ни имейл на 

compliance@edynamix.com  или ни пишете на адрес:  

Служител по сигурността на информацията 

еДинамикс България ЕООД 

Стара Загора 6008 

улица „Антон Марчин“ 51, етаж 4; 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Услуга 

mailto:compliance@edynamix.com
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Услуга означава уебсайтът, който се намира на следния адрес: https://www.edynamix.com/bg , 
управляван от еДинамикс България ЕООД. 
 
 
Лични данни 

Лични данни означава данни относно физическо лице, което може да бъде идентифицирано въз 
основа на тези данни (или от тази информация и друга информация, с която ние разполагаме или 
вероятно ще разполагаме) – такива като име, дата на раждане, имейл адрес или пощенски код. 

 
Данни за потребление 

Данните за потребление са данни, събирани автоматично или генерирани от потреблението на 
Услугата или от самата Обслужваща инфраструктура (например продължителността на 
посещението на определена страница). 

 
Бисквитки 

Бисквитките са малки текстови файлове, съхранявани на вашето устройство (компютър или 
мобилно устройство) от уебсайтове, които посещавате. Те се използват, за да могат уебсайтовете 
да работят или да работят по-ефективно, както и да предоставят информация на собствениците на 
уебсайта. 

 
Администратор на лични данни 

Администратор на данни означава физическото или юридическото лице, което (самостоятелно или 
съвместно, или заедно с други лица) определя целите, за които и начина, по който всяка лична 
информация се обработва или трябва да се обработва. 

За целите на настоящата Политика за поверителност ние сме Администратор на личните данни. 

 
Обработващи личните данни (Доставчици на услуги) 

Обработващ данни (или доставчик на услуги) означава всяко физическо или юридическо лице, 
което обработва данните от името на администратора на лични данни. Можем да използваме 
услугите на различни доставчици на услуги, за да обработим по-ефективно вашите данни. 

 
Субект на данните (или потребител) 

Субект на данни е всяко физическо лице, което използва нашата Услуга и е субект на Лични данни. 

 

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

https://www.edynamix.com/bg
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Информацията, която събираме и съхраняваме, се използва основно за предоставянето на нашите  
продукти и услуги по достъпен начин и за по-добро проследяване на потреблението в сайта ни. 
Личната информация може да включва, но не се ограничава до: 

• имейл адрес 
• лично име, презиме и фамилия 
• телефонен номер 
• адрес, държава, град, пощенски код 
• бисквитки и данни за потреблението 

Данните, които събираме и съхраняваме, съответстват на услугата, която ползвате или сте закупили, 
на договора, който сте сключили с нас или за да управляваме комуникацията между нас.  

 

ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ  

Можем също така да събираме информация за начина на достъп и използване на Услугата („Данни 
за потребление “). Тези Данни за потреблението могат да включват информация като адрес на 
интернет протокола на вашия компютър (напр. IP адрес), тип браузър, версия на браузъра, 
страниците на нашата Услуга, които посещавате, час и дата на посещението ви, време, прекарано 
на тези страници, уникално идентификатори на устройства и други диагностични данни. 

 

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ДАННИТЕ 

 Натрупването на подобен вид данни служи за подобряване структурата на изложените продукти и 

услуги в eDynamix.bg. Проследявайки потреблението на сайта, можем лесно да разберем Вашите 

интереси и по този начин да приспособим продуктите и услугите си спрямо предпочитанията Ви. 

Използваме информацията за следните цели:  

• Подобряване на продуктите и услугите, които предлагаме.  

• За обратна връзка при получено от Вас запитване. 

• За персонализиране на уебсайта спрямо Вашите предпочитания. 

• За изпращане на промоционални имейли с продукти, офертни услуги или друг вид реклама, 

която може да бъде от значение за Вас. 

• За проучвания посредством имейл, телефон или писмо. 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ  

еДинамикс винаги ще обработва личните Ви данни справедливо и законосъобразно за целите на 

предоставяните услуги или във връзка с договорните ни задължения с нашите клиенти, с които може 

да имате преки отношения или договор. 

еДинамикс България ЕООД може да обработва Вашите лични данни на следните основания: 

• За изпълнение на сключен с вас договор 
• На основата на Вашето съгласие 
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• Поради това, че обработването представлява наш легитимен интерес, при условие че 
Вашите интереси или основните права и свободи нямат преимущество 

• За да спазим изискванията на закон. 
 

Разполагаме с процеси, за да сме сигурни, че само онези хора в нашата организация, които трябва 

да получат достъп до вашите данни, могат да направят това.  

 

 

МАРКЕТИНГ 

Можем да използваме личните Ви данни за маркетинг комуникация, съответстваща на отправено 

запитване или закупена услуга, след получено съглаие от Ваша страна. Можете да оттеглите 

съгласието си да получавате маркетингова информация по всяко време като се свържете с нас на 

посочените в тази Политика координати. 

 

 

СЪХРАНИЕНИЕ НА ДАННИ 

еДинамикс България ЕООД ще съхранява личните ви данни само толкова дълго, колкото е 

необходимо за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Ние ще съхраняваме и 

обработваме вашите лични данни само до степента, необходима, за да се съобразим с нашите 

правни задължения (например, ако от нас се изисква да съхраним вашите данни, за да спазваме 

приложимите закони), да разрешим спорове и да приложим нашите правни споразумения и 

политики. 

 

РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Ние никога няма да разпространим Вашите лични данни към трети страни, освен ако не получим 

Вашето изрично позволение или законът го изиска от нас. 

 

 

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Сигурността на Вашите лични данни е важна за нас, но за съжаление никой метод за предаване 
през интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки, че се стремим да 
използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите лични данни, не можем да 
гарантираме абсолютната им сигурност. 

Всички помещения, в които се съхраняват и обработват лични данни, са с контрол на достъпа. 

Помещенията на дружеството са надеждно обезопасени посредством противопожарни мерки 

съгласно българското законодателство. Размножаването и разпространението на документи или 

файлове, съдържащи лични данни, се извършва само и единствено от упълномощени служители 

при възникнала необходимост. Достъп до операционната система, съдържаща файлове с лични 

данни, имат само лица, чиито служебни задължения или конкретно възложена задача налагат 

такъв достъп. Достъпът се осъществява чрез парола. Електронните бази данни са защитени 
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посредством логически средства за защита, като антивирусна програма, която се обновява 

автоматично, защитни стени (firewalls) и др. 

 

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ 

• Достъп до информация - това право Ви дава възможност да получите копие на личните 

данни, които съхраняваме за Вас, и да проверите дали имаме законово основание за тяхната 

обработка.  

• Коригиране - това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка 

непълна или неточна информация за Вас. 

• Изтриване - това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем 

Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им. Също 

така имате правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте 

упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка. 

• Възражение срещу обработка - в случаите, които ние разчитаме на законните си интереси 

като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка. 

• Ограничаване на обработката - това право Ви дава възможност да изискате от нас временно 

да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да 

установим точността на данните или причините за тяхното обработване.  

• Преносимост на данните - това право е ограничено до случаите, когато данните са ни 

предоставени от Вас за целите на договор. Това Ви дава възможност да изискате от нас да 

предоставим съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице.  

 

ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ 

Нашата Услуга може да съдържа линкове към други сайтове, които ние не управляваме и които не 
са под наш контрол. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на 
тази трета страна. Силно Ви съветваме да прегледате Политиката за поверителност на всеки сайт, 
който посещавате. 

Ние нямаме контрол върху и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за 
поверителност или практиките на сайтове или услуги на трети страни. 

 

ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

Препоръчваме Ви да преглеждате настоящата Политика за поверителност периодично за промени. 
Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила, когато бъдат публикувани на тази 
страница. 

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС 
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Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе или да оттеглите дадено съгласие за 

обработка моля свържете се с нас на: 

compliance@edynamix.com или ни пишете на адрес: 
Служител по сигурността на информацията 
еДинамикс България ЕООД  
Стара Загора 6008 
улица „Антон Марчин“ 51 
етаж 4; 5; 

   

При такова искане от Ваша страна е възможно да ни е необходимо да ни предоставите 

информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита 

на данните и цели да гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право 

да я получи. 

Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни 

- българският регулаторен орган по защита на данните. 

За контакт с Комисията за защита на личните данни: 

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

Електронна поща:  kzld@cpdp.bg 

Интернет страница: www.cpdp.bg 

 

 

Последна актуализация 01.09.2022 
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