Политика за защита на Личните данни
Настоящата Политика за защита на Личните данни е неразделна част от Общите условия
за ползване на услугите, предлагани в уеб сайт masters.bg. Информацията по-долу се
публикува с цел КЛИЕНТИТЕ да бъдат информирани относно необходимостта от
събиране и обработване на лични данни и начина на тяхното използване от
ДОСТАВЧИКА. С приемане на Общите условия за ползване на услугите, предоставяни от
ДОСТАВЧИКА, КЛИЕНТИТЕ изрично се съгласяват, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да
обработва личните им данни, предоставени при регистрацията (абонамент) за ползване на
услугите.
I.
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
1. ОБЩИ УСЛОВИЯ - Общи условия за регистрация, поддръжка, трансфер и
управление на домейни, хостинг и корпоративна пощенска кутия.
2. ДОСТАВЧИК – Триада Софт ООД, предоставяща услугите, описани по-долу за
ползване от клиенти на абонаментен принцип.
3. КЛИЕНТ – потребител на предоставяните от ДОСТАВЧИКА услуги.
4. УСЛУГИ – предоставяните от ДОСТАВЧИКА регистрация, поддръжка и трансфер
на домейни, хостинг, корпоративна пощенска кутия (КПК) и тяхното управление.
II.
СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ
1. ДОСТАВЧИКЪТ осигурява необходимата защита срещу неоторизиран достъп до
данните, предоставени от КЛИЕНТА, свързани с регистриране и абонамент за
услугите, предостаявяни от ДОСТАВЧИКА.
2. КЛИЕНТЪТ се задължава да полага необходимите грижи за съхраняване и защита
на личните данни при предоставянето им на ДОСТАВЧИКА .
3. КЛИЕНТЪТ се задължава да актуализира личните данни, предоставени на
ДОСТАВЧИКА, при тяхната промяна.
III.
ДОСТЪП И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ
1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на КЛИЕНТА през административен панел за
управление, достъп до личните му данни, събрани в процеса на регистрация
(абонамент) за ползване на услугите.
2. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на държавните органи лични данни на КЛИЕНТИТЕ
на услугите след изрично писмено нареждане и в предвидените от закона случаи.
3. След постигане на целите на обработката на личните данни на КЛИЕНТИТЕ,
ДОСТАВЧИКЪТ унищожава данните или ги прехвърля на друг администратор на
лични данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
4. КЛИЕНТЪТ, чиито данни се обработват от ДОСТАВЧИКА има право по всяко
време да подаде заявка до ДОСТАВЧИКА за:

5.

6.
7.

8.

4.1 Копие от обработваните лични данни на предпочитан носител или предоставяне
по електронен път, освен в случаите, когато това е забранено със закон.
4.2 Изтриване, корекция или блокиране на негови лични данни, обработването на
които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни.
Заявките, отправени до ДОСТАВЧИКА съгласно настоящата политика, трябва да
съдържат следната минимална информация: име, адрес и други данни за
идентифициране на КЛИЕНТА, описание на искането, подпис (при подаване на
заявка на хартиен носител), дата на подаване на заявката и адрес за
кореспонденция.
В случаите, когато заявката се подава от упълномощено лице, се прилага
нотариално заверено пълномощно.
ДОСТАВЧИКЪТ изпраща становище по заявката на КЛИЕНТА в срок до 14
(четиринадесет) дни от подаването му, като срокът може да бъде удължен от
ДОСТАВЧИКА до 30 (тридесет) работни дни когато обективно се изисква по-дълъг
период.
Липсата на становище от страна на ДОСТАВЧИКА до КЛИЕНТА се счита за отказ.

IV.
ПРАВА НА КЛИЕНТА
1. КЛИЕНТЪТ, за който се отнасят данните, има право на следното:
I.1 Да възрази пред ДОСТАВЧИКА срещу обработването на личните му данни при
наличие на законово основание за това, когато възражението е основателно,
личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат
обработвани;
I.2 Да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния
маркетинг.
V.
ПРАВА НА ДОСТАВЧИКА
1. ДОСТАВЧИКЪТ изисква от КЛИЕНТА лични данни във връзка с регистрацията
(абонамента) за услугите и тяхното заплащане.
2. ДОСТАВЧИКЪТ има право да използва личните данни за:
2.1 Контакт с КЛИЕНТА във връзка с услугите за които е направил абонамент.
2.2 Осъществяване на плащане по абонамент за услуги.
2.3 Да уведомява КЛИЕНТА за най-новите продукти и/или услуги, предлагани в
уеб сайтовете на ДОСТАВЧИКА, за актуализации на продукти, специални
оферти, нова информация и други продукти и/или услуги, предоставяни от
ДОСТАВЧИКА.
VI.
ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. За собственик на услугата (домейн, хостинг КПК) се счита потребителския
профил, с който е регистрирана услугата. Всяко лице, имащо право на достъп до
този профил се счита за собственик на акаунта.

2. При промяна в данните, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изиска допълнителна
информация (документи) за верификация.
3. Всяко съдебно решение или решение на държавен орган, е с приоритет за
ДОСТАВЧИКА, в случай на спор за собственост върху услуга.
4. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото на промени в Политиката за защита на
Личните данни, които ще бъдат публикувани с актуална дата на промяна на
настоящия адрес.
5. Настоящата Политика за защита на Личните данни влиза в сила за всички
КЛИЕНТИ на 01 Октомври 2011г.
Дата на публикуване 01.10.2011г.
Дата на последна промяна: 01.10.2011г.

