
„АКТЦЕНТ КОНСУЛТ“ ЕООД 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

 

 

Настоящата Декларация за поверителност има за цел да опише управлението на този 

сайт във връзка с обработката на лични данни на потребители/посетители, които го 

посещават.  

Тази информация се предоставя съгласно чл. 13 от Регламент (ЕС) 679/2016 – Европейска 

наредба за защита на личните данни – на всички, които се свързват със сайта 

http://www.actcentbg.com/ 

  
Вид на обработваните данни и цел на обработването  

 Навигационни данни 

 Доброволно предоставени данни от посетители/потребители: когато 

потребителите/посетителите, които се свързват с този сайт, изпращат личните си 

данни за достъп до определена информация и услуги, „АКТЦЕНТ КОНСУЛТ“ ЕООД

получава лични данни, които ще бъдат обработвани изключително за предоставяне 

на поисканата информация или предоставяне на услугата. Без предоставяне на 

необходимите данни, изпълнението на услугата става невъзможно. 

 

Начини на обработване 
Обработването се извършва чрез автоматизирани инструменти и/или ръчно за срок, който е 

строго необходим за постигане на целите, за които са събрани данните и във всеки случай, 

в съответствие с действащите разпоредби. 

 

Администратор на обработваните данни 

Администратор на лични данни е „АКТЦЕНТ КОНСУЛТ“ ЕООД. Лицата, които имат пряк 

достъп до данните са служители на фирмата в ролята им на лица, директно обработващи 

данни под ръковоството на Администратора или Обработващия данни, както и фирми, 

извършващи изнесени услуги.   

 
Права на потребителите/посетителите 
Лицата, за които се отнасят личните данни, имат право в съответствие с членове 15, 16, 17, 

18, 19 и 20 от EU GDPR 679/2016 по всяко време да получат потвърждение за 

съществуването или не на същите данни и да се запознаят със съдържанието и произхода 

им, да проверят точността им или да поискат тяхното актуализиране, коригиране, 

анулиране, преобразуване в анонимна форма или блокиране на обработваните в нарушение 

на закона данни, както и да се противопоставят, в случай на законови причини, на тяхното 

обработване. 

  
 

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ 

  

Видове бисквитки 

Въз основа на характеристиките и използването на "бисквитките" можем да различим 

няколко категории: 

Строго необходими бисквитки. Тези бисквитки са от съществено значение за правилното 

функциониране на сайта. Продължителността на "бисквитките" е строго ограничена до 

работната сесия. 

http://www.actcentbg.com/


„АКТЦЕНТ КОНСУЛТ“ ЕООД 

Анализ и бисквитки за ефективност. Тези "бисквитки" се използват, за да събират и 

анализират трафика и използването на сайта анонимно. Тези "бисквитки", дори без да 

идентифицират потребителя, позволяват, например, да се открие дали един и същ 

потребител се връща да се свърже по различно време. Те също така позволяват да се 

наблюдава системата и да се подобрява нейната ефективност и използваемост. 

Деактивирането на тези "бисквитки" може да се извърши без загуба на функционалност. 

Профилирането на бисквитки. Това са постоянни "бисквитки", използвани за 

идентифициране (анонимно или не) на предпочитанията на потребителите и подобряване на 

практическата им работа. Уеб сайтът http://www.actcentbg.com използва профилирани 

"бисквитки". 

"Бисквитки" на трети страни. Чрез посещение на уебсайт можете да получавате 

"бисквитки" както от посетения сайт ("собствениците"), така и от сайтовете, управлявани от 

други организации ("трети страни"). Например наличието на "социални плъгини" за 

Facebook, Twitter, Google+ и LinkedIn. Това са части от посетената страница, генерирани 

директно от гореспоменатите сайтове и интегрирани в страницата на хост сайта. Най-

честата употреба на социалните плъгини е насочена към споделяне на съдържание в 

социалните мрежи. Присъствието на тези плъгини включва предаването на "бисквитки" до 

и от всички сайтове, управлявани от трети страни. Управлението на информацията, 

събирана от "трети страни", се урежда от съответната информация, на която се позоваваме.  
 

 

http://www.actcentbg.com/

