
 

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
 
 
1. Въведение: Политиката на поверителност на този сайт е съобразена 
напълно с изискванията на Общия регламент относно защитата на 
данните, който е в сила от 25.05.2018 г. Същата е неразделна част от 
Общите условиая за ползване на сайта. Тъй като сме ангажирани да 
защитим Вашите лични данни, преди да продължите, моля да се 
запознаете с политиката за поверителност и изрично да се съгласите с 
нея. В случай, че не сте съгласни с политиката за поверителност, някой 
функционалности за ползване на този сайт могат да Ви бъдат отказани.  
 

2. Кои сме ние: Саи ̆тът е регистриран на името на и се управлява и 
поддържа от „Донев Театър” ЕООД, еднолично дружество с ограничена 
отговорност, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, 
раи ̆он „Триадица“, ул. „Неофит Рилски” No 34, вписано в търговския 
регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200120208 (по-долу за 
краткост наричано “Дружеството“ или „ние“). 

 
3. Политиката на лични данни: Използването на сайта може да е свързано 
с използване на лични данни. Използването им на този сайт може да 
бъде свързано с тяхното съхранение и обработване единствено и само 
за целите на сайта, както и за предоставяне на информация, изисквана 
по силата на други закони. Актуализирането на политиката е възможно 
да бъде осъществявано периодично, както поради законови изисквания, 
така и поради промяна във функционалностите на сайта. Актуалната 
версия ще бъде достъпна на сайта и когато е уместно, ще бъдете 
надлежно уведомени за това, например чрез електронна поща.  

 
4. Каква информация събираме от Вас: При посещението на страницата, 
както и при отправяне на запитвания, предоставената информация 
включва име, адрес на електронна поща, телефонен номер, IP- адрес. 
Тази информация  може да бъде събирана и обработвана за следните 
цели:  

- в отговор на Ваши запитвания;  
- за да Ви информираме за промни в политиката ни; 
- за персонализирана комуникация с Вас при нужда; 
- за изпращане на информационни бюлетини, писма, покани за 
събития и други по електронна поща или по друг начин;  

- за целите на проучване и развитие на нашата дейност; 



 

 

- с рекламна цел. 
 

5. Основание за събиране на лични данни: В зависимост от вида на 
комуникацията с Вас, личните Ви данни могат да бъдат събиране въз 
основата на закон, обществен интерес или легитимен интерес. 
 
Това включва информация, въведена при регистрацията за използване 
на Саи ̆та, абонамент за наша услуга, публикуване на материали или 
заявки за нови услуги, както и публично достъпна информация, която 
получаваме, включително, но не само, в случаи ̆ че свържете профила 
си на Саи ̆та с Вашия Facebook профил или с профила Ви в друга 
социална мрежа/ приложение на трето лице, доколкото такава 
техническа възможност е налична на Саи ̆та; 
 

 - информация, която предоставяте, когато съобщавате за проблем 
на Саи ̆та, подавате сигнал срещу друг потребител на Саи ̆та или се 
свържете с нас по друга причина. Ако се свържете с нас, можем да 
запазим запис на кореспонденцията, с цел отстраняване на 
проблема; 
 
 - подробности за посещения на Саи ̆та, включително, но не само, 
дата и час на достъп до Саи ̆та, прегледани страници, IP адрес, 
хардуер и софтуер, кои ̆то е използван, данни за трафик, данни за 
местоположение, блог и други използвани комуникационни данни и 
ресурси; 
 
 -  може да осъществите достъп до саи ̆та чрез мобилно устрои ̆ство. 
В този случай с цел подобряване на нашите услуги е възможно да 
обработваме данни относно Вашето местонахождение, както и 
информация  за тези устрои ̆ства, като идентификационен номер и 
вид на Вашето устрои ̆ство. Ако не желаете да получаване данни за 
местонахождението Ви, може да изключите съответните функции 
на устрои ̆ството Ви, които позволяват проследяване, ако 
устрои ̆ството предлага такава възможност. 

 
 Политиката на Дружеството може да включва приложения на сайта, 
предлагани от други доставчици, като Facebook, Twitter и др.  Възможно 
е да Ви бъде предложена функция „харесаи ̆”, „сподели” или друга 
подобна, при което доставчикът на това приложение може да свърже 
информацията, която събира за Вас, с Вашия профил в неговото 
приложение.  В този случай е възможно информацията във Вашия 



 

 

профил на саи ̆та да се окаже достъпна за доставчика на съответното 
приложение, на други потребители и Ваши приятели в съответното 
приложение. 

 
6.  Срок за съхранение на личните данни: Вашите лични данни ще бъдат 
съхранени само за срока, необходим за конкратната цел, за която се 
обработват или за срока, определен по закон. 
 

7. Предоставяне на личните данни на трети лица: Ангажираме се да 
спазваме най-високите стандарти за съхранение и обработка на 
личните данни. Вашите лични данни нямат да бъдат предоставени на 
трети лица, освен в случаите, предвидени от закона или за целите на 
инициативи на сайта или на дружеството. Третите страни, нормативно 
или договорно определени, също имат задължението  за поверителност 
на предоставените им лични данни. Те нямат право да променят, 
разкриват или използват тази информация по никаъв начин, освен за 
целите на възложените от нас услуги.  

 
8. Вие имате следните права:  

- Право на достъп и право на коригиране: Вие имате право да бъдете 
информирани относно вида на личните данни, обработвани от 
сайта/Дружеството, източника им и целите, за които са били 
използвани. Имате право да бъдете информирани и на кои трети лица 
са предоставени по закон или договор Вашите лични данни.  
- Право да бъдат изтрити личните Ви данни: Вие имате право да 
поискате данните Ви да бъдат изтрити, освен в законовите изисквания 
и при наличието на обществен интерес.  
-  Право на възражение: Вие имате право на възражение срещу 
обработването на личните Ви данни в изпълнение на обществен 
интерес, за целите на законовите интереси на сайта/Дружеството. 
Изключение се прави само в случай на законови изсиквания.  
- Право на ограничаване на обработването: Това право може да бъде 
упражнено в случаите на неточност на Вашите лични данни; когато не 
желаете данните Ви да бъдат изтрити, но не желаете да се ползват; при 
възражение от Ваша страна; както и когато смятате, че не се нуждаем 
от личните Ви данни, но желаете запазването им с оглед законови 
претенции. 
- Право на оттегляне на съгласие: Винаги можете да оттеглите 
предоставеното съгласие за обработването на личните Ви данни за 
бъдещ период. Това може да стане с функцията “отписване”. В този 



 

 

случай оттеглянето не засяга законосъобразното им обработване на 
законово основание, включително, не само преди оттеглянето.  
-  Право на преносимост: Може да получите Вашите данни, 
предоставени от Вас, в машинен формат, както и евентуалното им 
прехвърляне към друг оператор, освен в случаите на обществен 
интерес. 
- Право на жалба: Имате право да възразите срещу евентуално 
неправомерно използване на личните Ви данни. Моля да се обърнете 
към нас, в случай на претенция, която ще обработим в кратки срокове. 

  
 
Благодарим Ви, че се запознахте с политиката ни на поверителност. 
 


