Декларация за поверителност
Настоящата информация относно защитата на данни се прилага изключително за Интернет сайта
boldadvertisement.com.
Оценяваме факта, че посещавате нашия сайт и приветстваме интереса ви към нашето дружество, продукти и
услуги. Считаме, че защитата на данни е знак за качество, ориентирано спрямо клиента и затова се отнасяме много
сериознo към защитата на вашата поверителна информация при обработката на личните ви данни. Ние
обработваме и използваме данните, събрани или предоставени от посетителите на нашия Интернет сайт съгласно
действащите нормативни разпоредби относно поверителността на личните данни. Нашият Интернет сайт може да
включва връзки към други Интернет сайтове, които обаче не попадат в обхвата на настоящата декларация за
поверителност.
Събиране и обработка на лични данни
Когато посещавате нашия Интернет сайт, сървърите ни автоматично записват и анализират техническите данни за
вашия достъп като например вашият ip адрес, предоставен от вашия интернет доставчик, информация за Интернет
браузъра, който използвате, Интернет сайта, от който ни посещавате, включително датата и часа на всяко
посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние използваме тези
данни за да анализираме кои секции от сайта ни представляват най-голям интерес за Вас с цел да подобрим
съдържанието и да направим нашия Интернет сайт по-интересен и по-удобен за ползване от потребителя, както и
да установим всякакви технически проблеми във възможно най-кратък срок.
Можете да използвате повечето от нашите уеб-страници без да ни предоставяте лични данни. Ние използваме
предоставените от Вас данни единствено ако това е абсолютно необходимо и единствено ако същите се
предоставят от вас доброволно и преднамерено, например за обработка на вашите поръчки, за отговор на вашите
запитвания, за да ви бъде предоставен достъп до специална информация и оферти или за извършване на
специални услуги (например изпращане на брошури по електронна поща).
Използване на лични данни и пренос на данни до трети лица
Ние използваме вашите лични данни единствено за целите, посочени в настоящата декларация. Ние можем да
събираме, обработваме и използваме лични данни обаче и в случаите, когато след надлежно разглеждане
интересите на всички лица, счетем, че това е от съществено значение за опазването на основателните търговските
интереси на Алфахост ЕООД.
Ние предаваме вашите лични данни на дъщерни дружества и търговски партньори, участващи в обработката на
вашата поръчка, единствено до изискваната степен. Ние не предоставяме вашите лични данни на трети лица без
вашето изрично съгласие и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под
каквато и да било форма.
Информация, изменение и изтриване на лични данни
Вие имате право да направите запитване в писмена форма относно това кои от вашите лични данни сме записали,
ако изобщо има такива. В отговор на такова запитване ние ще ви изпратим съответната информация. Вие можете
да се свържете с нас за да бъдат коригирани или изтрити вашите лични данни.
Cookies
В някои секции на нашия Интернет сайт използваме cookies, за да наблюдаваме предпочитанията на нашите
посетители, за да можем да внасяме съответните корекции в нашите Интернет сайтове. Cookies не са вируси и
следователно не представляват каквато и да било заплаха за вашия компютър. Cookies представляват
алфанумерични идентификатори, които ние прехвърляме на твърдия диск на вашия компютър, което помага на
нашите сървъри да разпознаят вашия компютър, когато ни посетите отново, за да Ви бъде по-лесно да навигирате
из нашия Интернет сайт и да можете да оползотворите максимално посещението си. В менюто Помощ на лентата с
инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който вашият браузър приема или отхвърля нови cookies
или начинът, по който вашият браузър ви съобщава кога получавате нова cookie, без значение кое счетете за поудачно.
Сигурност на данните
Ние използваме съответните технически и организационни средства, за да защитим вашите данни от злоупотреба,
загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване. Мерките ни за сигурност се изпитват и
подобряват непрекъснато съгласно техническия прогрес и организационните възможности.

