Политика за поверителност
1. Каква информация събираме?
Ние събираме информация от вас, когато вие поискате по
телефон, чрез интернет комуникация или на място в нашия офис
информация за нас или предлаганите от нас услуги, както и
когато изберете да се свържете с нас чрез контактната ни
форма. Информацията, която може да ви бъде поискана е: име, емейл адрес и телефонен номер.
2. За какво използваме информацията ви?
Всяка информация, която събираме от вас, ще бъде използвана
само, за да се свържем с вас в отговор на ваше запитване.
3. Използваме ли “бисквитки”?
Да. “Бисквитките” са малки файлове, които сайтът или неговият
доставчик на услуги прехвърлят на твърдия диск на Вашите
компютри през Вашия уеб браузър (ако разрешите), който
позволява на сайтовете или доставчиците на услуги да
разпознават Вашия браузър и да прихващат и помнят определена
информация.
4. Разкриваме ли информация на външни лица?
Ние не продаваме, не търгуваме или по какъвто и да е друг
начин прехвърляме на външни лица вашата лична информация. Може
да се наложи да предоставим вашата информация, когато смятаме,
че това е необходимо за спазване на закона или за защита на
правата, собствеността или безопасността както на нас, така и
на други лица.
5. Съответствие с регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)
Съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа
от 27 април 2016 г., с който се отменя Директива 95/46 / ЕО на
ЕС за защита на данните, ние вземаме всички възможни
технически и организационни мерки признати от приложимото
право в областта на защита на данните, за да защитим всички
данни, които можем да съхраняваме, да оперираме или
обработваме за нашите клиенти.
6. Как съхраняваме и защитаваме личната информация на нашите
клиенти:
Вашата информация може да се съхранява и обработва на сървъри
в България или в друга държава, която има същите високи
изисквания за защита на данните като в ЕС. Сървърите, които
използваме за съхраняване на лична информация, изискват

определен тип удостоверяване и са въведени мерки за сигурност,
за да се избегне неразрешен достъп на трети страни.
В случай, че желаете да промените ваши лични данни или да
изтрием информация за Вас от базата данни, която сме получили
чрез използването от вас на нашите услуги, можете да се
свържете с нас по всяко време, както е посочено в “За
контакти” на нашия уебсайт.
7. Вашето съгласие
Използвайки нашия сайт, Вие се съгласявате с нашата декларация
за поверителност.
8. Промени в декларацията за поверителност
Ако направим промени в декларацията за поверителност, ще
публикуваме промените на тази уеб страница.
9. Контакт с нас
Ако имате въпроси относно тази декларация за поверителност,
можете да се свържете с нас, като използвате информацията подолу:
Телефон: 0884 777 050
Е-мейл: office@pki.bg

