
Защита на лични данни,  
Ефективна от: 01.05.2014  
 
Тази декларация за поверителност описва как ние използваме личната информация, събрана в 
онлайн платформата Kotaracite.com. Моля, прочетете този документ, преди да използвате 
услугите предоставени в онлайн платформата на сайта Kotaracite.com или преди да 
публикувате някаква, поискана или доброволно предоставена, лична информация. С 
приключване на регистрацията си, вие потвърждавате, че сте прочели и разбирате нейното 
съдържание. Kotaracite.com си запазва правото да променя съдържанието на тази 
декларация, едностранно и по-своя преценка, но след всяка промяня Вие ще бъдете 
своевременно уведомени, чрез каналите за комуникация на онлайн платформата 
Kotaracite.com.  
 
Забележка : практиките за поверителност, обявени в тази декларация се отнасят само до 
ползването на онлайн платформата Kotaracite.com и до предоставената тук лична 
информация.  
 
Събиране на информация  
 
В процеса на регистрация и през времето на ползване на онлайн платформата 
Kotaracite.com, вие ни предоставяте лична информация, като имена, имейл адреси, 
телефонни номера и други, за които доброволно се съгласявате да бъдат споделенио с 
потребителите на онлайн платформата Kotaracite.com. Тази информация се използва само за 
задоволяване на конкретно запитване и за да се регистрирате за услугата в онлайн 
платформата Kotaracite.com, освен в случаите когато сме задължени да споделим тази 
информация по закон или при официално запитване от държавните институции на Република 
България, или ако не ни дадете разрешение да го използваме и в други случаи. 
 
Бисквитки и технологии за проследяване  
 
Онлайн платформата Kotaracite.com да използва бисквитки и други технологии за 
проследяване в зависимост от функциите, предлагани в сайта . Бисквитките и технологиите за 
проследяване се използват за събиране на информация като тип на браузъра и операционната 
система, проследяване на броя на посетителите на сайта, както и да разберем как 
посетителите използват сайта. Бисквитките могат също да помогнат за евентуално бъдещо 
персонализиране онлайн платформата Kotaracite.com към нуждите на потребителите. Лична 
информация не може да бъде събрана чрез бисквитки и/или други технологии за 
проследяване, обаче, ако преди това сте предоставили лична информация, бисквитки могат да 
бъдат свързани с такава информация. Бисквитки и информацията събрана чрез технологии за 
проследяване може да бъде споделена с трети страни, без за това да се изисква 
предварително съгласие от Ваша страна. 
 
Разпространение на информация  
 
Kotaracite.com си запазва правото да споделя информацията предоставена в онлайн 
платформата Kotaracite.com с правителствени агенции или други фирми, които ни 
подпомагат в проследяването и предотвратяването на измами или разследване на криминални 
прояви, за предварително предоставено съгласие от Ваша страна. Ние се задължаваме да 
направим това, единствено в случаите, когато е разрешено или се изисква от закона, когато се 
опитваме да защитим потребителите от реални или потенциална измами и неоторизирани 
транзакции, когато разследващите органи на Република България потърсят нашето съдействие 



във връзка с разследването на реални или потенциална измами. Информацията не може да 
бъде предоставяна в връзка постигането на определени маркетингови цели.  
 
Ангажимент към сигурността на данните  
 
Kotaracite.com се задължава да съхранява предоставената информация в онлайн 
платформата Kotaracite.com, съблюдавайки всички съвременни стандарти за сигурност. Само 
упълномощени служители на Kotaracite.com имат достъп до тази информация, и то само във 
връзка с изпълнението на техните служебни задължения. Писмата и бюлетините изпратени до 
Вас от Kotaracite.com, чрез каналите за комуникация в онлайн платформата Kotaracite.com 
ви позволяват да се откажете от последващо изпращане/получаване на подобен тип 
информация. 
 
Информация за връзка  
 
Ако имате някакви въпроси, проблеми или коментари относно нашите политики за 
поверителност може да се свържете с нас чрез официалните канали за коминикация в онлайн 
платформата на Kotaracite.com. 
 


