
За какво е тази политика за поверителност? 

Тази политика за поверителност е за този уебсайт [www.nv-16.com] и 
урежда поверителността на потребителите, които избират да го 
използват. 

Политиката определя различните области, които се отнасят до 
поверителността на потребителите, и очертава задълженията и 
изискванията на потребителите, на уебсайта и на собствениците на 
уебсайта. Начинът, по който този уебсайт обработва, съхранява и 
защитава данните и информацията за потребителите, също ще бъде 
подробно описан в тази политика. 

  

Видовете информация, която събираме. 

Лична информация: Събираме определена лична информация за 
посетителите и потребителите на нашия сайт. Тя включва вашето 
име, имейл адреси, телефонен номер. Такава информация се събира 
от вас, само ако я подадете доброволно. Ако решите да не 
предоставяте лична информация, възможно е да не успеем да Ви 
предоставим услугите си, може да нямате възможност да извършвате 
транзакции или да получите достъп до пълния набор от функции, 
налични в нашия сайт. 

Нелична информация: Както повечето уебсайтове, събираме 
статистическа и друга аналитична информация, събрана на обобщена 
база от всички посетители на сайта. Тези не-лични данни съдържат 
информация, която не може да бъде използвана за идентифициране 
или контакт с вас, като например демографска информация относно 
IP адресите на потребителите, типове браузъри, които използват за 
достъп до сайта и други анонимни статистически данни, включващи 
използването на уебсайта. Как използваме лична информация? 

Може да използваме информация с цел изпълнение на поръчките и 
администрирането им, продуктови проучвания, таксуване , както и 
други подобни приложения. Ние само събираме, използваме и 
разкриваме лична информация или не-лична информация за цели, 
които са разумни при дадените обстоятелства. Използваме само 
справедливи и законни средства за събиране на информация. Ние си 
запазваме правото да използваме или разкриваме обобщена 
информация и информация за бизнес контакти по начини, които 
според нас са подходящи. 

  

Кога можем да разкрием вашата лична информация? 



Можем да разкриваме лична информация на хора като: нашите 
професионални съветници - адвокати, счетоводители, финансови 
съветници и др.; регулатори и държавни органи във връзка с 
процедурите и задълженията ни за спазване на правилата; пред други 
хора, пред които сме задължени или упълномощени да го направим. 
Ние не носим отговорност за практиката за поверителност на личните 
данни на външните си партньори. 

  

Как съхраняваме вашата лична информация? 

Ние съхраняваме лична информация на защитени сървъри, които се 
управляват от www.wix.com . Личната информация, която 
съхраняваме, подлежи на контрол за сигурност и достъп. 

  

Как можете да получите достъп до вашата лична информация? 

Имате право да поискате достъп до информация, която съхраняваме 
за вас, и да поискате коригиране на евентуални грешки в тази 
информация. Ако смятате, че каквато и да е информация, която 
съхраняваме за вас, е неточна или непълна, моля, изпратете ни 
имейл или използвайте формата за контакт на сайта. Ние ще ви 
помогнем. 

  

Контролиране на вашата лична информация. 

Ние няма да продаваме или разпространяваме вашата лична 
информация на трети лица, освен ако нямаме вашето разрешение или 
не се изисква от закона да го направим. Можем да използваме вашата 
лична информация, за да ви изпратим промоционална информация за 
трети страни, която смятаме, че би ви била интересна, ако ни кажете, 
че желаете това да се случи. 

  

Използването на сайта ни от деца е отговорност и задължение на 
родителите и настойниците им. 

  

 

Използване на бисквитките. 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да подобри практическата 
работа на потребителите, докато посещават уебсайта. Когато е 
приложимо, този уебсайт използва система за управление на 

http://www.wix.com/


"бисквитки", която позволява на потребителя при първото посещение 
на уебсайта да разреши или да забрани използването на "бисквитки" 
на своя компютър / устройство. Това отговаря на най-новите 
изисквания на законодателството за уебсайтовете, за да получат 
изрично съгласие от потребителите, преди да четат файлове като 
"бисквитки" на компютъра / устройството на потребителя. 

"Бисквитките" са малки файлове, записани на твърдия диск на 
компютъра (устройството) на потребителя, които следят и съхраняват 
информация за взаимодействието на потребителя с уебсайта. Това 
позволява на уебсайта чрез своя сървър да предоставя на 
потребителите персонализиран опит в рамките на този уебсайт. 

Потребителите се уведомяват, че ако искат да откажат използването и 
запазването на "бисквитките" от този уебсайт, те трябва да 
предприемат необходимите стъпки в настройките си за сигурност на 
уеб браузърите, за да блокират всички "бисквитки" от този сайт и 
неговите външни доставчици. Този уеб сайт използва софтуер за 
проследяване, за да следи посетителите му, за да разбере по-добре 
как го използват. Този софтуер се предоставя от Google Analytics, 
който използва "бисквитки". Софтуерът ще запази "бисквитка" на 
твърдия диск на компютрите ви, за да проследява и контролира 
ангажираността и използването на уебсайта, но няма да съхранява, 
съхранява или събира лична информация. За допълнителна 
информация можете да прочетете декларацията за поверителност на 
Google тук. 

Други "бисквитки" могат да се съхраняват на твърдия диск на вашите 
компютри от външни доставчици, когато този уеб сайт използва 
програми за препращане, спонсорирани връзки или реклами. Такива 
"бисквитки" се използват за проследяване и препращане и обикновено 
изтичат след 30 дни, макар че някои може да отнемат повече време. 
Личната ви информация не се съхранява или събира. 

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява 
бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да 
се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя 
на Вашия интернет браузър. Ние не носим отговорност, ако интернет 
браузърът, който ползвате, не поддържа функциите за контрол на 
употребата, отказ от запаметяване или изтриване на бисквитки. В 
случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете 
запаметени, в зависимост от вида им, е възможно да се наруши 
функционирането на Сайта. 

  

Контакт и комуникация. 

https://policies.google.com/privacy


Потребителите, които се свързват с този уебсайт и/или с неговите 
собственици, правят това по свое усмотрение и предоставят всякакви 
лични данни, поискани на тяхна отговорност. Вашата лична 
информация е поверителна до момента, в който вече не е необходима 
или не е използвана, както е описано подробно в Директивата за 
защита на личните данни от 1995 г. Всички усилия са направени, за да 
се осигури сигурна форма на изпращане по електронната поща, но 
съветваме всички потребители да използват формата, за да изпращат 
имейли на своя собствена отговорност. 

Този уебсайт и неговите собственици използват всяка предоставена 
информация, за да ви предоставят допълнителна информация за 
продуктите и услугите си, или да ви помогнат да отговорите на всички 
въпроси, които сте представили. Това включва използването на 
вашите данни, за да се абонирате за нюзлетър програма, с която 
уебсайтът оперира, но само ако това ви е изяснено и вашето изрично 
разрешение е било дадено при изпращане на някакъв формуляр до 
имейл. 

  

Външни връзки. 

Макар този уебсайт да включва само качествени, безопасни и 
подходящи външни връзки, съветваме потребителите да бъдат 
предпазливи, преди да кликнат върху външни линкове, споменати в 
този уебсайт. (Външните връзки са връзки с текст / банер / 
изображение, върху които можете да кликвате, и водят към други 
уебсайтове.) Собствениците на този уебсайт не могат да гарантират 
или проверят съдържанието на всички външни връзки, независимо от 
техните усилия. Поради това потребителите трябва да знаят, че 
кликват върху външни връзки на свой собствен риск и този уебсайт и 
неговите собственици не могат да бъдат подведени под отговорност 
за каквито и да е вреди или последствия, причинени от посещението 
на споменатите външни връзки. 

  

Социални медийни платформи. 

Комуникацията, ангажираността и действията, предприети чрез 
външни социални медийни платформи, на които този уеб сайт и 
неговите собственици участват, са обвързани с условията и 
политиките за поверителност, на всяка социална медийна платформа. 

  

На потребителите се препоръчва да използват платформите на 
социалните медии разумно и да общуват и да се ангажират с тях по 



отношение на собствената си лична информация и лични данни с 
предпазливост. Този уебсайт и неговите собственици никога няма да 
искат лична или поверителна информация чрез социалните медийни 
платформи и ще насърчават потребителите, които желаят да обсъдят 
деликатни детайли, да се свържат с тях чрез първични 
комуникационни канали, например по телефона или по електронната 
поща. 

Този уебсайт може да използва бутони за социално споделяне, които 
спомагат за споделянето на уеб съдържание директно от уеб 
страници към въпросната платформа за социални медии. 
Потребителите се съветват преди да използват такива бутони за 
социално споделяне да отбележат, че платформата за социални 
медии може да проследява и запазва заявката ви за споделяне на уеб 
страница съответно чрез профила ви в социалните медийни 
платформи. Съкратени връзки в социалните медии. 

Този уебсайт и неговите собственици чрез профилите си в социалните 
медийни платформи могат да споделят уеб връзки към съответните 
уеб страници. По подразбиране някои социални мрежи съкращават 
дългите URL адреси [уеб адреси] (http://bit.ly). 

На потребителите се препоръчва да бъдат предпазливи, преди да 
кликнат върху всички съкратени URL адреси, публикувани на 
социалните медийни платформи от този сайт. Независимо от най-
добрите усилия да се гарантира, че са публикувани само истински 
URL адреси, много социални медийни платформи са склонни към 
спам и хакерство и затова този уебсайт и неговите собственици не 
могат да бъдат подведени под отговорност за каквито и да е вреди 
или последствия, причинени от посещение на скъсени връзки. 
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