
ПОВЕРИТЕЛНА ПОЛИТИКА 

 

Вашите лични данни се обработват от „Кънвършън Маркетинг” ЕООД (наричано по-долу 

за краткост „Кънвършън Маркетинг”) съгласно и в съответствие със Закона за защита на 

личните данни. Кънвършън Маркетинг е регистрирано като администратор на лични данни 

в Комисия за защита на личните данни на Република България под № 412670. 

Кънвършън Маркетинг обработва предоставените от вас лични данни, като осигурява 

тяхната защита и сигурност  и ги събира и обработва само във връзка с долуописаните цели. 

Целите за събиране на личните данни са: Информиране на потребителите за ситуацията на 

акаунта им в Кънвършън Маркетинг, информиране на потребителите/клиентите за 

състоянието на поръчките им, оценяване на предлаганите продукти и услуги за реклама, за 

целите на маркетинга и рекламата, за целите на планиране, отчетност и статистика, за 

целите на изпълнение на сключените с клиентите/потребителите договори. 

По този начин Кънвършън Маркетинг може да извести потребителите за текущи оферти 

чрез седмичен newsletter и може да изпраща поздравления, купони – подарък или други 

специални съобщения. 

Кънвършън Маркетинг не промотира СПАМ. Всеки потребител, който изрично е 

предоставил адреса на електронната си поща на сайта на Кънвършън Маркетинг, може да 

пожелае неговото изтриване от нашата база данни. 

Вашите лични данни ще бъдат използвани с целите, за които сте ги предоставили, за 

обработка, подпомагане развитието на нашите услуги и предотвратяване нарушаването на 

сигурността, закона и условията съгласно сключените между нас договори и приложимите 

към тях Общи условия. 

Също така, Кънвършън Маркетинг има право да предоставя личните ви данни на свои 

партньори, с които има договорни отношения, но само след подписването на съответен 

договор, подсигуряващ, че тези данни ще се обработват и съхраняват съгласно закона  и че 

тяхното предоставяне се извършва в съответствие с действащото законодателство. Такива 

партньори могат да бъдат доставчици на маркетинг услуги, телемаркетинг или други 

услуги, други партньори, с които развиваме общи програми за предлагане на пазара за 

нашите продукти и услуги, застрахователи и др. Кънвършън Маркетинг може да предоставя 

личните ви данни на трети лица, доколкото това се налага за изпълнение на задължение по 

сключен с вас договор, както и за действия, предхождащи сключването на такъв договор. 

Кънвършън Маркетинг има правото да разкрива лична или друга информация за своите 

клиенти/потребители, ако това се изисква съгласно закона, съдебен акт, акт на държавен 

или общински орган, когато това е необходимо във връзка със съдебен спор, досъдебно 

производство, съдебно преследване, или в специални случаи, когато са налице основателни 

причини, че разкриването на тази информация е необходимо или препоръчително, 

включително, но без да се ограничава до следните ситуации: съставяне, изпълнение или 



налагане спазването на договори с клиенти/потребители, доставчици на услуги и други; при 

защита правата на Кънвършън Маркетинг и/или негови служители и представители; при 

идентифициране, установяване на контакт с, или завеждане на съдебно дело срещу лице, 

нарушило договорните правоотношения с нас, или причинило вреда на дружеството. 

Кънвършън Маркетинг може да разкрива или да получава достъп до всякаква информация 

и данни, когато е убедено, че законът го изисква, а също за административни и други цели 

свързани с дейността на дружеството.  

Съгласно Закона за защита на личните данни всяко физическо лице има право на достъп до 

отнасящи се до него лични данни, право да поиска от администратора коригиране на 

личните му данни, правото да защити правата си в съда. Също така имате правото да 

оспорвате обработката на личните ви данни и да поискате от администратора тяхното 

заличаване и блокиране, с изключение на случаите, в които законът не предвижда това. За 

упражняването на тези права, можете да адресирате към нас надлежно подписана от вас 

писмена молба на адрес: гр. София, пощ. код 1504, ул „Шейново” № 18, ет 1. 

Запазваме си правото по всяко време да изменим, допълним, променим или обновим 

настоящите правила за конфиденциалност, като своевременно ще ви информираме за това. 

С подписване на съответния договор с нас вие декларирате, че предоставянето на личните 

ви данни е доброволно, както и че сте запознати с правата си по Закона за защита на личните 

данни и давате изрично си съгласие с настоящите правила за конфиденциалност. 

 

 


