
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

 

Блуминг ООД (“Блуминг ООД”, “Ние”, “Нас”) е дружество, учредено съгласно законите на 

Република България, ЕИК 202945091, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. С. 

Радев 68, вх, А, ап.13.  

Блуминг ООД ще събира и използва Вашите лични данни, които ни предоставяте за 

долупосочените цели:  

1. Събиране на лични данни при посещение на 

нашия уебсайт 

Ако сте използвали нашия Уебсайт само за информационни цели, т.е. ако не се 

регистрирате или не ни предоставите друга информация, ние ще събираме 

само личните данни, които Вашият личен браузър изпраща на нашия сървър. 

Тези данни са необходими от техническа гледна точка, за да можете Вие да 

разглеждате нашия Уебсайт. Те са необходими така също и за обезпечаване на 

стабилността и сигурността на нашия Уебсайт. (Правно основание – Член 6, 

параграф 1, Предложение 1, буква „f“ от GDPR). 

• IP адрес 

• Дата и час на заявката 

• Страна на произход на заявката 

• Заявено съдържание (конкретна уеб страница) 

• Статус на достъп/ код за статус http 

• Уебсайт, от който е подадена заявката 

• Браузър 

• Операционна система и интерфейс 

• Език и версия на програмно обезпечение на браузъра 

• Обемът на данните, изпращан във всеки отделен случай 

• Разлика в часовата зона спрямо средното време по Гринуич (GMT) 

Някои от услугите, предлагани на нашия Уебсайт, могат да бъдат извършвани 

само в случай, ако сме в състояние да се свържем с Вас. Това означава, че 

използването на тези услуги зависи от това дали Вие ни предоставяте 

определени лични (контактни) данни. Ние събираме, използваме и 

обработваме тези данни само доколкото това е необходимо за предоставянето 

на съответните услуги. Ако Вие се свържете с нас по електронна поща или чрез 

формата за контакт, въвежданите от Вас данни (Вашият адрес на електронна 

поща, име, наименование на дружество, телефон за контакт, които Вие ни 

предоставяте по собствена воля, като например), се съхраняват от нас, за да 

можем да обработим Вашето запитване и отговаряме на всякакви въпроси, 

които може да възникнат. Ние изтриваме данните, които сме съхранявали за 

Вас, когато те повече не са необходими. Ние ограничаваме обработката в 



случай на задължителни изисквания за задържане. Ние обработваме Вашите  

данни в съответствие с Член 6, Алинея 1, Изречение 1, буква „f“ от GDPR. 

 

Ние използваме „бисквитки“ на нашия Уебсайт. Бисквитките са малки текстови 

файлове, съхранявани на Вашия твърд диск, които се създават, когато Вие 

използвате своя браузър, за да посетите даден уебсайт, като се използват от 

същия за изпращане на конкретна информация. Повечето от използваните от 

нас бисквитки се изтриват в края на сесията на браузъра (т.нар. „Сесийни 

бисквитки“). Другите „бисквитки“ остават на Вашето крайно устройство и ни 

позволяват отново да разпознаем Вашия браузър при следващото Ви 

посещение („Постоянни бисквитки“).  

Вие можете да зададете настройки на своите предпочитания за „бисквитки“  

при използването на браузъра от Вас и можете 

да откажете използването на „бисквитки“ или да ограничите своя отказ до 

„бисквитки“ на други страни, така наречените „бисквитки на трети страни“. 

Вашите предпочитания за „бисквитки“, обаче, могат да доведат до това, да не 

сте в състояние да използвате всички функции, предлагани на нашия интернет  

сайт. 

2. Цел на обработването, правно основание и срок 

на съхраняване 

В случай, че изискваме съгласие за обработването на Вашите лични 

данни, правим това в съответствие с Член 6, Алинея 1, Параграф 1, Изречение 

1, буква „а“ от GDPR. Ако обработката на Вашите лични данни е необходима за 

изпълнението на договорни или пред-договорни отношения, предизвикани от 

Вашето искане или запитване, нашата обработка е юридически обоснована 

съгласно Член 6, Алинея 1, Параграф 1, Изречение 1, буква „b“ от GDPR. В тези 

случаи, когато се изисква обработване на лични данни за изпълнението на 

нашите законови задължения, обработването е в съответствие с Член 6, 

Алинея 1, Параграф 1, Изречение 1, буква „с“ от GDPR. Ако обработването на 

лични данни е необходима за защитата на законовите интереси на нашата 

компания или на трето лице, и ако в същото време интересите, основните 

права и свободи на субектите на данни, които изискват защитата на личните 

данни, нямат приоритет пред нашите законни интереси като правно основание 

за това обработване ще се прилага Член 6, Параграф 1, буква „f“ от GDPR. 



Освен ако не е указано друго, ние изтриваме личните данни в съответствие с 

чл. 17 и 18 от GDPR или ограничаваме тяхната обработка. Ние обработваме и 

съхраняваме Вашите лични данни само в този случай, ако те са необходими за 

изпълняването на нашите договорни и законови задължения. Редовно се 

изтриват данните, които повече не са необходими за предполагаемата цел, 

освен ако не е необходима временна допълнителна обработка, която може да 

възникне поради други допустими законови цели. В съответствие с 

документацията и законовото съхраняване в България, необходимите 

документи се съхраняват за срок от пет години в съответствие с член 12, ал. 1 

от Закона за счетоводството и за срок от десет години в съответствие с член 

38 от ДОПК. 

3. Получатели на Вашите данни 

Като правило, ние нито продаваме, нито предоставяме потребителски данни. 

 

Ако имате някакви въпроси относно защитата на личните данни, Вие 

можете по всяко време да се свържете с нас на v.georgieva@blooming.bg 


