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Kлючови детайли
Условията за поверителност описват начина, по който еДинамикс България ЕООД изпол зва и
защитава предоставената от Вас информация, когато ползвате техния уебсайт.
Ако eDynamix.bg поиска от Вас да въведете личните си данни, те ще бъдат използвани само
при описаните по-долу условия.
Условията се актуализират периодично. Най-новата версия винаги се публикува на тази страница.
Последната актуализация е извършена на: 01.08.2019
Ако имате въпроси относно политиката на сайта, моля, изпратете ни имейл на
enquiries@edynamix.bg или ни пишете на адрес:
Служител по сигурността на информацията
еДинамикс България ЕООД
Стара Загора
6008
улица „Антон Марчин“ 51, етаж 3; 4; 5;
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1 Въведение
Събраната информация се използва за по-добро проследяване на потреблението в сайта ни.
Потребителските данни служат за предоставянето на продукти и услуги по достъпен за всички
начин и за активирането на дадени функции на уебсайта.

2 Какви данни събираме
Събираме следната информация:
◦ Имена;
◦ Данни за контакт, включително имейл;
◦ Демографска информация като пощенски код, предпочитания и интереси;
◦ Данни за потреблението на сайта;
◦ Информация, свързана с клиентски запитвания;
◦ Информация, отнасяща се до проучвания и специални оферти;

3 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:
◦ За вътрешни записи;
◦ 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;

4 Бисквитки и как ги използваме
4.1 Какво представляват бисквитките?
Бисквитките са малки файлове, намиращи се на твърдия диск на Вашия компютър. Те
позволяват на eDynamix.bg да идентифицира машината Ви, докато Вие сърфирате.
Бисквитките позволяват на уеб сайтовете и приложенията да съхраняват специфичната за
потребителите информация. Чрез тази информация, ние можем да регулираме съдържанието
и опциите, достъпни за нашите посетители и да адаптираме сайта според предпочитанията
им.
Те също ни дават възможността да виждаме броя посещения и най-често разглежданите
страници.
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4.2 Как използваме бисквитките?
Ползваме бисквитки за:
◦ Анализ на уеб трафикът чрез 'пакет за анализи'. Събраните данни ни
помагат да подобрим дизайна, съдържанието и функциите на сайта;
◦ Идентифициране на вписване в нашия сайт. Тези бисквитки ни позволяват
да проверим дали сте влезли в сайта;
◦ Тестване съдържанието на уебсайта. Например, за 50% от потребителите е
достъпна една част от съдържанието, а за останалите 50% - друга;
◦ Съхранение на потребителски данни. Чрез тези бисквитки сайтът може да
предостави на посетителите подходящата за тях информация;
◦ Отчет на всяко Ваше посещение. Тази функция на бисквитките дава
възможност да Ви показваме релевантно съдържание и да осигурим достъп до
функционалностите, които сте използвали в предишните си сърфирания;
Забележка: бисквитките не ни дават достъп до Вашия компютър или устройство. Те ни
предоставят единствено информацията, която изберете да споделите с нас.

4.3 Управление на бисквитките.
Можете да използвате настройките на личния Ви браузър, за да установите как
eDynamix.bg използва бисквитки.
Ако не желаете да получавате бисквитки от нашия сайт, може да спрете процеса, като
настроите браузъра си да 'откаже бисквитките'.
Моля, обърнете внимание, че това може да афектира правилното функциониране на
нашия уебсайт. Някои страници и услуги може да станат недостъпни за Вашия
компютър или устройство.
Освен ако не сте спрели достъпа на бисквитките, eDynamix.bg ще ги използва при
всяко посещение.
За да научите повече за бисквитките, моля, посетете страницата 'Политика на
бисквитките'.

5 Управление на личните данни
Всеки път, когато попълните формуляр или предоставите личните си данни на eDynamix.bg,
ще се появят едно или повече полета за отметка, които ще Ви дадат следните възможности:

◦

Да получавате маркетингова комуникация по имейл, телефонно обаждане, SMS
или писмо;

◦

Да получавате маркетингова комуникация от трети страни или партньори по
имейл, телефонно обаждане, SMS или писмо;

Ако сте се съгласили, че можем да използваме Вашите данни за маркетингови цели, но на покъсен етап размислите, винаги можете да смените избора си по един от следните начини:

◦

Изпратете ни имейл на enquiries@edynamix.bg;

◦

Пишете ни на еДинамик България ЕООД, Стара Загора, 6008, улица „Антон
Марчин“ 51, етаж 3; 4; 5;

Ние никога няма да разпространим Вашите лични данни на хора от трети страни освен ако не
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получим Вашето изрично позволение или законът го изиска от нас.
Всяка съхранена лична информация се пази и обработва съгласно нашата политика за защита
на данните в съответствие със Закона за защита на данните в Европейския Съюз.

6 Сигурност и защита
Ние винаги ще пазим Вашите лични данни на сигурно място.
За да предотвратим неоторизиран достъп до Вашата лична информация, ние от еДинамикс
България предприехме сигурни мерки, като въведохме физически и електронни гаранции за
сигурност.
Също така следваме стриктни процедури, за да гарантираме на потребителите си, че употребата
на личната им информация е в съответствие със Закона за защита на личните данни в
Европейския Съюз.

7 Връзки от eDynamix.bg
Нашият уеб сайт може да съдържа връзки към други уеб сайтове.
Моля, имайте предвид, че ние нямаме контрол върху уеб сайтове извън домейна на eDynamix.bg.
Ако предоставите личните си данни на уебсайт, към който сме свързани, ние не носим отговорност
за поверителността и защитата им.
Винаги бъдете внимателни, когато въвеждате личните си данни в други уеб сайтове.
Преди да предоставите каквато и да е била информация, прочетете изцяло политиката за защита
на личните данни на сайта.
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