
Политика за поверителност 
 
Кои сме ние 
ОБЩО 
„ИДЕЯ ЛАБ“ ООД (наричано по-долу "дружество", “ние”, “наш”) е търговско дружество, 
учредено и действащо съгласно българското и европейското законодателство. 
Дружеството осъществява търговската си дейност като извършва търговски сделки 
чрез интернет сайта www.giftcometrue.bg и англоезичната му версия 
en.giftcometrue.com, наричани по-нататък в този документ „сайта“ и „уебсайта“. „ИДЕЯ 
ЛАБ“ ООД Ви благодари за посещенията в уебсайта, както и от интереса ви към 
компанията и нейните оферти. Ние приемаме сериозно защитата на вашите лични 
данни и искаме да се чувствате комфортно при посещение на нашите уебсайтове. 
По-долу ви информираме за това, какви данни съхраняваме за вас, когато използвате 
нашия уебсайт и как се използват тези данни. Ако нашият уебсайт съдържа връзки, 
които ви водят до уебсайта на трета страна, нашата Политика за поверителност не е 
приложима към уебсайта на трета страна. 
Приемайки следната Политика за поверителност, вие приемате събирането, 
обработката и използването на личните ви данни от дружеството при спазване на 
Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 - Общия регламент 
относно защитата на данните (ОРЗД/GDPR) и настоящите условия. 
Този документ се отнася единствено до обработването на личните ви данни, които се 
събират, съхраняват или обработват по законосъобразен начин при посещението ви и 
използването от вас на уебсайтовете с адреси/домейни/ www.giftcometrue.bg и 
www.giftcometrue.com, и при предоставяните от нас услуги, които могат да бъдат 
закупени чрез посочените уебсайтове.  
 
Моля, отделете достатъчно време, за да прочетете внимателно това пояснение. 
 
АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ 
„ИДЕЯ ЛАБ“ ООД осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 
на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на 
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 
движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно 
защитата на данните) - General Data Protection Regulation/GDPR/ - и другите европейски 
и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни. Дружеството 
спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни: 

 законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; 

 ограничение на целите на обработване; 

 съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните 
данни; 

 точност и актуалност на данните; 

 ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; 

 цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо 
ниво на сигурност на личните данни. 

http://www.giftcometrue.bg/
http://www.giftcometrue.com/
http://www.giftcometrue.bg/
http://www.giftcometrue.com/


Администраторът на лични данни е субектът, който отговаря за обработката на Вашите 
лични данни и който взима решения относно целите и средствата за обработка на 
Вашите лични данни.  
В този случай администраторът на лични данни (АЛД) е: 
Име на фирма: ИДЕЯ ЛАБ ООД 
ЕИК: 204864275  
Адрес на управление: Република България, гр. София, 1404, р-н „Триадица“, бул. 
„България“ № 111, сграда F1, ет. 1 
тел.: 0878690225  
ел.поща/е-мail: office@giftcometrue.com 
„ИДЕЯ ЛАБ“ ООД е регистрирано като администратор на лични данни с 
идентификационен № 434436 в публичния регистър на АЛД при КЗЛД съгласно 
изискванията на действащото до 25.05.2018г. българско законодателство в областта на 
защитата на личните данни. 
Можете да се свържете с наш служител по защита на данните на следния e-mail: 
office@giftcometrue.com  
Ако искате да възразите срещу събирането, обработката или използването на личните 
ви данни от „ИДЕЯ ЛАБ“ ООД в съответствие със ОРЗД и Закона за защита на личните 
данни, можете да изпратите възражението си по електронната поща на посочените по-
горе адреси. Това може да доведе до невъзможност за по-нататъшно ползване на 
уебсайтовете и услугите, предоставяни чрез тях на клиентите на дружеството. 
С вашето възражение по-нататъшното използване на уебсайта може да бъде 
невъзможно поради технически причини. 
Вашите права 
Имате право да получите безплатно изрична информация от дружеството за Вашите 
лични данни, които сме съхранили. 
Освен това имате следните права: 

 Право на достъп - Право да знаете какви данни са били събрани и как са 
обработени 

 Право на поправка - Право да поискате промяна на лични данни, ако то не са 
актуални 

 Право за изтриване - Право да поискате заличаване на лични данни 
 Право на ограничаване на обработката - Право да ограничите обработката на 

лични данни 
 Право на преносимост на данни - Право на прехвърляне на лични данни във 

формат, който може да се чете от машина 
 Право да се противопоставите - Право да се оттеглите от дадено съгласие или 

обект на обработката на лични данни 
 Право на подаване на оплакване до надзорния орган - Право да подадете 

оплакване срещу дружеството в надзорен орган, който може да бъде или 
отговорният орган на „ИДЕЯ ЛАБ“ ООД, както е посочено по-долу, или друг 
компетентен орган в рамките на ЕС . 

Отговорният надзорен орган на „ИДЕЯ ЛАБ“ ООД е: 
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)  
Република България, град София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 



Електронна поща (e-mail): kzld@cpdp.bg 
Интернет страница (web): www.cpdp.bg 
Също така можете да изпратите Вашето оплакване до надзорния орган по вашето 
местожителство или месторабота. 
Ако желаете да упражните правата си като субект на данни, моля не се колебайте да 
се свържете с нас като използвате дадената по-горе информация за контакт. 
Кога, как и защо събираме вашите данни 
За да можем да ви предложим нашите услуги ние трябва да събираме, обработваме, 
съхраняваме и споделяме различни лични данни. По-долу можете да видите от кои 
Ваши данни се нуждаем, за какви цели и при какви обстоятелства ги споделяме с други. 
„Лични данни“ по смисъла на чл. 4 (1) от ОРЗД означава всяка информация, свързана с 
идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде 
идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде 
идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, 
по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за 
местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, 
специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, 
икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице; 
Личните данни са информация, пряко или косвено свързана с Вашата личност, като 
например име и фамилия, адрес, телефонен номер, дата на раждане, данни за 
местоположение, адрес или адрес на електронна поща, IP адрес или друга 
информация, която може да доведе до идентификацията на физическо лице. 
Моля, предоставяйте ни само толкова информация, от колкото се нуждаем. 
Тъй като искаме да Ви дадем добър обзор на детайлите, използваме табличната 
форма. Смятаме, че това ще ни даде възможност да Ви предоставим информацията в 
прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма на ясен и прост език. 
По-долу бихме искали да Ви покажем кои от Вашите данни събираме. Тъй като има 
различни видове данни, ги групирахме в категории данни, тъй като смятаме, че така 
информацията е по-разбираема. 
ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ, КОГАТО ПОСЕЩАВАТЕ НАШИЯ УЕБСАЙТ 
Когато отворите нашия уебсайт, но не се регистрирате или поръчате като гост, 
събираме следните лични данни: 
 

Категории данни Обяснение 

Информация за устройството Идентификационния номер на устройството, 
операционната система и съответната версия 
или други идентификатори на устройства 

Данни за връзката Време, дата и продължителност на 
използването на уебсайта, произхода, 
съответния IP адрес и други данни от 
протокола 

Тази информация се събира, за да Ви бъде показан коректно посетения уебсайт. Също 
така се ограничаваме до абсолютно необходимото, за да гарантираме, че спазваме 
принципа на обработка на данни, а именно минимизиране събирането на данните. 



ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ, КОГАТО ПОСЕЩАВАТЕ И СЕ РЕГИСТРИРАТЕ НА 
НАШИЯ УЕБСАЙТ 
Всички събрани данни са стриктно обвързани с ясно определени цели. Ако не само 
посещавате уебсайта, а искате да се впишете като регистриран потребител в сайта, ние 
събираме следните лични данни: 
 

Категории данни Обяснение 

Достъп до данните Потребителско име и парола 

Информация за устройството Идентификационния номер на 
устройството, операционната система и 
съответната версия или други 
идентификатори на устройства 

Данни за връзката Време, дата и продължителност на 
използването на уебсайта, произхода, 
съответния IP адрес и други данни от 
протокола 

Комуникационни данни Коментари, оценки или отзиви, 
комуникационни данни (напр. съобщения 
по електронна поща) 

Друга информация Данни, които ни предоставяте 
доброволно, докато използвате уебсайта, 
приложението или свързаните с него 
дейности, но и от други източници, като 
социални медии или други (обществени) 
бази данни (напр. потребителски ID на 
други платформи) 

 
 
ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ, КОГАТО ПОСЕЩАВАТЕ, РЕГИСТРИРАТЕ СЕ И 
ПОРЪЧВАТЕ ОТ НАШИЯ УЕБСАЙТ 
За да се възползвате от всички предимства, които предлагаме, можете да се 
регистрирате и да направите поръчката си или да направите поръчката си без 
предварителна регистрация на сайта. Както можете да си представите, повечето данни 
ще бъдат събрани според предоставената от Вас информация. Полетата, необходими 
за обработката на поръчките, са задължителни. Без тази информация не можем да 
обработим и изпълним поръчките Ви. Цялата друга информация, която не е отбелязана 
като задължителни полета, е по избор. Ако ни предоставите доброволно тази 
информация, ще ни помогнете да подобрим нашата услугата за Вас. Пропускането 
обаче на тази информация няма да окаже отрицателно въздействие върху Вас. 
Степента зависи от информацията, която предоставяте. Но основната информация е 
следната: 
 

Категории данни Обяснение 

Достъп до данните Потребителско име, парола 



Информация за профила 
(необходима за услугите за доставка и извършване 
на плащания) 

Име, фамилия, фирма (по 
избор); адрес за доставка; 
телефонен номер и / или адрес 
на електронна поща; адрес за 
плащане, ако е различен от 
адрес за доставка. 

Комуникационни данни Коментари, оценки или отзиви, 
комуникационни данни (напр. 
съобщения по електронна 
поща) 

Данни за връзката Време, дата и продължителност 
на използването на уебсайта, 
произход, съответния IP адрес и 
други данни от протокола 

Информация за устройството Идентификационен номер на 
устройството, операционна 
система и съответната версия 
или други идентификатори на 
устройства, данни за 
геолокация 

Информация за поръчка История на поръчките 

Друга информация Данни, които ни предоставяте 
доброволно, докато използвате 
уебсайта, приложението или 
свързаните с него дейности 

 
Ако ни предоставите лични данни на друго лице, трябва предварително да получите 
съгласието на това лице. В този случай трябва да информирате тези лица за това как 
обработваме личните данни в съответствие с нашата Политика за поверителност. 
Предоставянето на лични данни на други лица, различни от Вас, са изцяло Ваша 
отговорност. 
 
ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОЛЗВАТЕЛИ НА УСЛУГАТА, КОИТО НЕ ПОРЪЧВАТ УСЛУГАТА, А СА 
САМО НЕЙНИ ПОЛЗВАТЕЛИ 
 
Ако сте само ползвател на услугата (друго лице е поръчало услугата и Ви подарява 
ваучер), ние обработваме следните Ваши данни, предоставени ни от третото лице 
поръчващо услугата и предоставило ни личните данни: 

 Име и фамилия 

 Адрес и телефон, когато услугата е поръчана за доставка по пощата или с 
куриерска услуга 

 Адрес на електронна поща 

 Други данни при поискване от нас чрез формата за 
поръчка/телефон/електронна поща, без които поръчаната услуга не може да Ви 
бъде предоставена. 



 
КАКВИ СА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЦЕЛИ И КАКВО Е ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ 
Както вече ви информирахме по-горе, събираме Вашите лични данни само когато е 
необходимо и целта е законна и предварително определена. Информацията в (скоби) 
е правното основание, на което основаваме съответните процеси. По-долу бихме 
искали да ви предоставим повече информация за целите и правното основание: 
 

Каква е целта Защо обработваме данните за тази цел 

Поддръжка на клиенти Когато се свържете с отдела за 
обслужване на клиенти, за да получите 
информация или да подадете оплакване, 
ние съхраняваме информацията, която ни 
предоставяте. Например, причината да се 
свържете с нас, коя поръчка не Ви 
харесва или от коя доставка нещо липсва. 
В зависимост от причината за връзката с 
нас личните данни могат да се 
различават. Тъй като искаме да 
подобрим услугите си за Вас, ние 
съхраняваме комуникацията. По този 
начин можем да отговорим на Вашите 
въпроси по-бързо и по-задоволително. 
Категории лични данни: 
Информация за профила 
Достъп до данните 
Комуникационни данни 
Друга информация 
Правна основа: 
Тази информация е необходима, за да 
изпълним поръчките и да ви доставим 
поръчаната услуга (изпълнение на 
договора). 
Но е и в наш бизнес интерес да ви 
предоставим най-добрата услуга (законен 
интерес и законосъобразно изпълнение 
на договора от разстояние). 

Поръчване и доставка След като направите поръчката си, някои 
процеси се изпълняват във фонов режим. 
Запазваме поръчката ви във Вашия 
профил, в зависимост от това дали сте 
регистриран клиент или гост. Поръчката 
Ви се обработва и изпращаме 
информация за поръчания ваучер за 
услуга до съответния доставчик на 
поръчаната услуга по ваучера. 



Категории лични данни: 
Достъп до данни 
Информация за профила 
Данни за връзката 
Комуникационни данни 
Информация за устройството 
Информация за поръчка 
Друга информация 
Правна основа: 
За да бъде доставена услугата по 
поръчания ваучер е необходимо да 
уведомим нашите партньори и в тази 
връзка се нуждаем от Вашите лични 
данни (изпълнение на договор). 

Сигурност и защита Искаме да предложим най-доброто 
обслужване за Вас и всички наши 
клиенти. За съжаление, не всеки 
посетител на нашия уебсайт е толкова 
приятелски настроен като Вас. По тази 
причина, за да защитим нашите услуги, 
трябва да събираме лични данни, които 
ни помагат да идентифицираме 
потенциални нарушители и по този начин 
да избегнем рискове. Също така 
запаметяваме, че сме Ви информирали за 
Политиката за поверителност. За тази цел 
отбелязваме в профила ви, че сте 
получили съответната информация и, че 
Политиката за поверителност Ви е била 
предоставена. 
Категории лични данни: 
Данни за връзката 
Достъп до данни 
Правна основа: 
Ние сме законово задължени да 
защитаваме Вашите данни по подходящ 
начин (спазване на законовите 
задължения) и защитата на нашата 
компания е в наш интерес (легитимен 
интерес). 

 
ПО-НАТАТЪШНА ОБРАБОТКА, ОСНОВАНА НА ЛЕГИТИМНИЯ ИНТЕРЕС 
Освен посочените по-горе цели и правни основания, ние обработваме Вашите лични 
данни и от т.нар. легитимни интереси. Главно легитимният интерес представлява 



например обработката на лични данни в рамките на група от компании, процесите за 
мрежова и информационна сигурност или дейностите за директен маркетинг. 
Използваме личните Ви данни, за да следваме легитимните си интереси, при условие 
че Вашите права и свободи не са приоритетни. За да съгласуваме нашите интереси с 
Вашите права, ние въведохме подходящи механизми за контрол. Процесите, описани 
по-долу, са подложени на четиристранен тест, за да се гарантира, че Вашите права и 
свободи не са засегнати от нашата обработка. Като част от четиристранния тест, първо 
проверяваме дали събраните данни са лични данни (а. Тест за лични данни). След това 
проверяваме дали целта е легитимна (b. Целеви тест) и личните данни, които трябва 
да се съберат, отговарят на принципите на обработка на данните (c. Тест за 
необходимост) и накрая баланс на интересите (d. Тест за балансиране). Само ако 
можем разумно да приемем и също така да гарантираме, че можем да защитим 
Вашите данни от рискове, ние ще ги обработваме на правното основание на 
легитимния интерес. Тези процеси включват: 

Процес, 
основаващ се на 
легитимен интерес 

Обяснение 

Реклама Ще ви пращаме електронни съобщения, за да ви предложим 
талони, отстъпки и промоции, да провеждаме проучвания на 
общественото мнение и други проучвания, за да подобрим 
нашата услуга. Можете да оспорите по-нататъшната обработка 
на данните за рекламни цели с всеки имейл. Разбира се, 
можете и да се свържете с нашия служител по защита на 
данните директно на  office@giftcometrue.com, ако искате да 
се противопоставите на обработката на данните за рекламни 
цели или за допълнителна информация по този въпрос. 

Маркетинг по 
електронна поща 

Искаме да предотвратим генерирани бюлетини и 
неконтролирани маркетингови мерки. Ето защо ние избираме 
оферти, които отговарят на Вашите интереси и ще се свържем 
с Вас, ако вярваме, че информацията може да Ви хареса. 
Можете да оспорите по-нататъшната обработка на данните за 
рекламни цели с всеки имейл. Разбира се, можете и да се 
свържете с нашия служител по защита на данните директно на 
office@giftcometrue.com, ако искате да се противопоставите 
на обработката на данните за рекламни цели или за 
допълнителна информация по този въпрос. 

Данни за измерването За да подобрим услугите си, ще събираме различни данни от 
измервания, различни от Вас или Вашия профил. Това ни 
помага да оптимизираме рекламите си. 

Сливане и 
придобиване, 
промяна на 
собствеността 

Също така бихме искали да Ви информираме, че в случай на 
сливане или придобиване от друга компания ние ще разкрием 
информация за това дружество. Разбира се, ще изискваме от 
компанията да спазва законовите разпоредби за защита на 
данните. 



Друга информация Ще се радваме, ако доброволно решите да споделите с нас 
информация, която надхвърля задължителната информация. 
По този начин можем да продължим да подобряваме услугите 
си. Това са данни, които предоставяте доброволно, когато 
използвате нашия уебсайт, нашите приложения, но и 
информация от други източници, като социални медии или 
други (обществени) бази данни (напр. потребителски ID на 
други платформи). 

Оценка на качеството За да предлагаме непрекъснато по-добри услуги, ние редовно 
оценяваме успеха или потенциалните причини за неуспешни 
маркетингови мерки. За това анализираме например дали 
нашите бюлетини се отварят и се кликва върху съдържанието. 

 
Кога изтриваме вашите данни 
Обикновено изтриваме Вашите данни, след като целта е изпълнена. Прилагаме 
различни правила за заличаване в зависимост от целта на обработката. В рамките на 
нашите правила за заличаване сме определили различни класове данни и правила за 
определените периоди за изтриване. Събраните данни са маркирани с правило за 
изтриване. Когато периодът на съхранение е изпълнен, съхранените данни ще бъдат 
съответно изтрити. 
Ще изтрием личните Ви данни, ако желаете и ни уведомите за това, или десет години 
след събирането им.  
В допълнение към определените от нас правила за заличаване съществуват и други 
периоди на съхранение, които също трябва да спазваме. Например данъчните данни 
трябва да се съхраняват за период от шест до десет години или в някои случаи дори 
по-дълго. Тези специални периоди на съхранение се различават в зависимост от 
местните законови изисквания. 
Поради това, въпреки искането Ви за изтриване на Вашите данни, може да се наложи 
да запазим някои от съхранените данни поради законовите разпоредби. В този случай 
обаче ще ограничим данните от по-нататъшна обработка. 
 
С кого споделяме Вашите данни 
В следващия раздел бихме искали да Ви информираме на кого и при какви условия ще 
прехвърлим Вашите данни. Освен това бихме желали да сме прозрачни по отношение 
на страните, на които прехвърляме Вашите данни. 
 
КОИ ТРЕТИ СТРАНИ ИМАТ ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ 
Никога не даваме вашите данни на неупълномощени трети страни. Като част от нашата 
работа, обаче, ние получаваме услугите на избрани доставчици на услуги и им 
предоставяме ограничен и строго контролиран достъп до някои от нашите данни. 
Всички получатели на данни трябва да отговарят на законовите изисквания за защита 
на данните и са декларирали същото. 
По-долу бихме искали да ви информираме по прозрачен и разбираем начин за всички 
получатели на данни със съответните причини: 
 



Получател на данни Причина 

SHOPIFY INC. 
Canada 

Нашият магазин се хоства от Shopify Inc, онлайн 
търговска платформа за търговия на продукти и услуги. 
Вашите данни се съхраняват от Shopify’s data storage, 
databases и основното Shopify приложение. 
Политиката за поверителност на Shopify Inc., Canada 
може да бъде намерена на следния адрес: 
https://www.shopify.com/legal/privacy  
Плащане: Ако изберете директно плащане, Shopify 
съхранява данните за плащането с Вашата кредитна 
карта. То е криптирано посредством Payment Card 
Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Данните за 
транзакцията се съхраняват само колкото е нужно за 
транзакцията по покупката, след което се изтриват.  
Всички директни payment gateways са стандартизирани 
по PCI-DSS и управлявани от PCI Security Standards 
Council, съвместна система на брандове като Visa, 
Mastercard, American Express и Discover.  
PCI-DSS изискванията спомагат за сигурността на 
информацията, свързана с плащания при нас през 
Вашата кредитна карта.  
За повече информация прочетете Shopify’s Terms of 
Service (https://www.shopify.com/legal/terms) или 
Privacy Statement  
 

Външен доставчик на услуги Както вече Ви посочихме по-горе, ние общуваме с 
външни доставчици на услуги, които доставят 
материализираната с ваучера услуга. Други компании 
подпомагат нашите бизнес операции при оценката и 
оптимизирането на нашите бизнес процеси или 
маркетингови кампании, но също и при предоставянето 
на персонализирана реклама, осигуряване на IT 
решения и инфраструктура или сигурността на нашите 
бизнес операции, като идентифициране и решаване на 
неизправности. 

Държавни правоохранителни 
органи – полиция, 
прокуратура, съд 

За съжаление, може да се случи, някои от нашите 
клиенти и доставчици на услуги да не се държат 
законосъобразно и/или да искат да ни навредят. В тези 
случаи ние не само сме длъжни да предадем лични 
данни поради правни задължения, но и в наш интерес е 
да предотвратим щети и да наложим нашите 
претенции, и да отхвърлим неоправдани искове. 

 
В КОИ ДЪРЖАВИ ПРЕХВЪРЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ 
 

https://www.shopify.com/legal/privacy
https://www.shopify.com/legal/terms


Обработваме вашите данни основно в рамките на Европейския съюз (ЕС) и 
Европейското икономическо пространство (ЕИП). Някои от горепосочените доставчици 
на услуги обаче могат да бъдат базирани извън ЕС и ЕИП. 
GDPR има високи изисквания за предаване на лични данни на трети държави. Всички 
наши приемници на данни трябва да се съобразяват с тези изисквания. Преди да 
прехвърлим данните на доставчик на услуги в трети държави, всеки доставчик на 
услуги първо се оценява по отношение на нивото му на защита на данните. Само ако 
могат да докажат адекватно ниво на защита на данните, те ще бъдат включени в 
списъка за доставчици на услуги. 
Независимо дали доставчиците на услуги се намират в рамките на ЕС/ЕИП или в трети 
държави, всеки доставчик на услуги трябва да декларира законосъобразна обработка 
на данни с нас. Доставчиците на услуги извън ЕС/ЕИП трябва да отговарят на 
допълнителни изисквания. Съгласно чл. 44 ff. от GDPR личните данни могат да бъдат 
прехвърляни на доставчици на услуги, които отговарят на поне едно от следните 
изисквания: 

 Комисията е решила, че третата страна гарантира адекватно ниво на защита 
(например Израел и Канада) 

 Приети са стандартни клаузи за защита на данните: 
 Това са договорни клаузи, които не могат да бъдат променени от договарящите 
страни и в които те се ангажират да осигурят адекватно ниво на защита на данните. 

 Одобрен механизъм за сертифициране: 
 Съгласно международните споразумения компаниите могат да бъдат 
сертифицирани по определени критерии. Един от тези сертификати е споразумението 
ЕС-САЩ за защита на личните данни. Сертифицирани компании можете да видите на 
следния адрес: https://www.privacyshield.gov/welcome 
Ще прехвърляме Вашите данни само до доставчици на услуги, които отговарят на поне 
едно от тези изисквания. Ако прехвърляме данни на трети държави, това са основно 
компании със седалище в САЩ и Канада.  
 
Информация за нашите „бисквитки“ 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА „БИСКВИТКИ“ И КАКВИ „БИСКВИТКИ“ ИЗПОЛЗВАМЕ 
За да направим посещението на нашия уебсайт привлекателно и да позволим 
използването на определени функции, използваме така наречените "бисквитки" на 
различни страници. Това са малки текстови файлове, съхранени на вашето устройство. 
Някои от "бисквитките", които използваме, се изтриват след края на сесията на 
браузъра, т.е. след затваряне на браузъра ви (така наречените бисквитки за сесии). 
Други "бисквитки" остават на устройството ви и позволяват на нас или на нашия 
партньор да разпознават браузъра ви при следващото ви посещение (постоянни 
"бисквитки"). Можете да настроите браузъра си така, че да сте информирани за 
настройката на "бисквитките" и да решите индивидуално да ги приемете или да 
изключите приемането на "бисквитки" за конкретни случаи или като цяло. Не 
приемането на "бисквитки" може да ограничи функционалността на уебсайта ни. 
 
КАКВИ КАТЕГОРИИ „БИСКВИТКИ“ СЪЩЕСТВУВАТ? 

https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.privacyshield.gov/welcome


 
Строго необходими "бисквитки" са необходими, за да можете да разглеждате уебсайт 
и да използвате неговите функции. Без тези "бисквитки" функционалността не може да 
бъде гарантирана, като например действия, предприети по време на посещението 
(например въвеждане на текст), дори когато навигирате между страниците на сайта. 
Функционалните "бисквитки" позволяват на уебсайта да запазва информацията, 
която вече е предоставена (като потребителско име, избор на език или 
местоположение) и да подобри способността на потребителя да предлага лични 
функции. Тези "бисквитки" събират анонимна информация и не могат да следят 
движенията ви на други уебсайтове. 
„Бисквитките“ за ефективността събират информация за използването на уебсайт - 
например кои страници най-често посещава даден посетител и дали той получава 
съобщения за грешка от дадена страница. Тези "бисквитки" не съхраняват 
информация, която позволява идентифицирането на потребителя. Събраната 
информация е обобщена и анонимна. Тези "бисквитки" се използват изключително за 
подобряване на ефективността на уебсайт и по този начин на потребителския опит. 
"Бисквитките" за маркетингови цели се използват за по-целенасочена реклама, която 
е от значение за потребителя и е адаптирана към неговите интереси. Те се използват и 
за ограничаване на честотата на рекламата и измерване на ефективността на 
рекламните кампании. Те регистрират дали сте посетили уебсайт или не. Тази 
информация може да бъде споделена с трети страни (напр. рекламодатели). 
Подобряването на насочването и рекламните "бисквитки" често са свързани с 
функциите на сайта на трети страни. 
Повечето браузъри ви позволяват да преглеждате, управлявате, изтривате и блокирате 
“бисквитките” за даден уебсайт. Имайте предвид, че ако изтриете всички “бисквитки”, 
всички предпочитания, които сте задали, ще бъдат загубени, включително 
възможността да се откажете от “бисквитките”, тъй като самата функция изисква 
поставянето на “бисквитка” за отказване от устройството ви.  
Възражение срещу използването на "бисквитки" 
Ако не искате „ИДЕЯ ЛАБ” ООД да събира и анализира информация за посещението 
Ви, можете да възразите по всяко време за в бъдеще (отказ). Ако искате да възразите, 
моля, свържете се с нас на посочените по-горе данни за връзка. 
За техническото въвеждане на това противоречие в браузера ви ще бъде зададена 
"бисквитка" за отказ. Тази "бисквитка" е единствено за целите на отбелязване на 
вашето противопоставяне. Моля, имайте предвид, че поради технически причини, 
"бисквитката" за отказ може да се използва само за браузъра, от който е била 
настроена. Ако изтриете бисквитки или използвате различен браузър или устройство, 
ще трябва да се откажете отново. 
 
„БИСКВИТКИ“ НА ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ 
 
Google AdWords 
Като клиент на AdWords използваме проследяването на реализациите в Google. Това е 
услуга за анализ, предоставена от Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA; “Google”). Ако отворите уебсайта чрез реклама от Google, Google 



Adwords ще зададе "бисквитка" на устройството ви ("бисквитка за реализации" - 
"бисквитка" за ефективност). Тази "бисквитка" ще изтече след 30 дни. Не е за лична 
идентификация. Ако "бисквитката" не е изтекла, когато посещавате определени 
страници, ние и Google можем да разберем, че някой е кликнал върху рекламата и е 
бил пренасочен към нашия сайт. Всеки рекламодател получава различна "бисквитка". 
Ето защо "бисквитките" не могат да бъдат проследявани чрез уебсайтовете на 
рекламодателите. Информацията, събрана чрез "бисквитката" за реализация, се 
използва за генериране на статистически данни за реализациите за клиенти на 
AdWords, които са избрали проследяване на реализациите. Рекламодателите ще видят 
общия брой потребители, които са кликнали върху рекламата и са били пренасочени 
към страница с маркери за проследяване на реализациите. Те обаче не получават 
никаква информация, която би могла да идентифицира лично потребителите. Ако не 
искате да участвате в процеса на проследяване, можете също така да се откажете от 
настройването на "бисквитка" - например чрез настройката на браузъра, която 
обикновено деактивира автоматичните "бисквитки". Можете също така да 
деактивирате "бисквитките" за проследяване на реализациите, като настроите 
браузъра си да блокира "бисквитките" от домейна "googleadservices.com". 
Google Analytics 
Работим с Google Analytics. Това е услуга за уеб анализ на Google Inc. (1600 
Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Информацията, 
генерирана от "бисквитката" на Google Analytics за използването на нашия уебсайт, 
обикновено се предава и съхранява от Google на сървър в САЩ. IP анонимността е 
активирана на нашите уебсайтове, така че IP адресът на потребителите на Google в 
държавите-членки на Европейския съюз или в други договарящи се страни по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство е предварително 
съкратен. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде изпратен на сървър 
на Google в САЩ и ще бъде съхранен там. Google ще използва тази информация от наше 
име, за да оцени използването на уебсайта за съставяне на отчети за дейността на 
уебсайта и да ни предостави други услуги, свързани с използването на уебсайта и 
използването на интернет. IP адресът, предоставен на Google Analytics като част от 
Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни на Google. Можете да 
предотвратите съхранението на "бисквитките" чрез съответната настройка в софтуера 
на браузъра; ние обаче посочваме, че в този случай може да не сте в състояние да 
използвате в пълна степен всички функции на този сайт. 
Възможно е също така да предотвратите събирането и обработката на данните, 
генерирани от "бисквитката" и свързаните с използването на уебсайта от Google 
(включително IP адреса ви), като инсталирате приставката на браузъра от следния 
адрес: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 
Bing Ads 
Използваме проследяване на реализациите от Microsoft Corporation (One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, Microsoft). Когато стигнете до уебсайта чрез 
реклама в Bing, Microsoft Bing Ads поставя на устройството ви "бисквитка". Това ще 
позволи на Microsoft Bing и на нас да узнаем, че някой е кликнал върху реклама и е бил 
пренасочен към нашия уебсайт. Виждаме само общия брой потребители, които са 
кликнали върху реклама в Bing и са били пренасочени. Не се предоставя лична 



информация за самоличността на потребителя. Ако не искате да участвате в процеса 
на проследяване, можете да откажете «бисквитка» чрез необходимата настройка - 
например чрез настройката на браузъра, която обикновено деактивира автоматичната 
настройка на "бисквитките". 
Facebook пренасочване 
Използваме Инструмент за проследяване на персонализирани аудитории на 
уебсайтове на Facebook Inc. (1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA; 
“Facebook”). В случай, че имате потребителски акаунт във Facebook и това е 
разпознаваемо за инструмента на базата на съществуващи «бисквитки» на Facebook, 
този инструмент ще генерира не-лична контролна сума, която ще бъде предадена на 
Facebook за аналитични и маркетингови цели. От друга страна, ние криптираме вашия 
имейл адрес и го изпращаме в криптирана форма на Facebook. Чрез разпознаването 
на "бисквитките" и предаването на криптирана информация, Facebook може да Ви 
предложи целенасочени препоръки за продукти като персонализирани рекламни 
банери във Facebook.  
Можете да се противопоставите на използването на персонализирана аудитория във 
Facebook на 
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/. 
Право на промяна 
Ние си запазваме правото да променим тази декларация за защита на данните в 
съответствие със законовите разпоредби. Разбира се, ще Ви информираме за всякакви 
съществени промени, като промени в предназначението или нови цели на 
обработката. 
 
23.05.2018 
 
 
 


