
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

Tainatanakoremnatapresa.com се стреми да предложи на своите посетители многото предимства 

на интернет технологиите и да се осигури интерактивно и персонализирано преживяване. Ние 

може да използваме лична информация (име, адрес на електронна поща, адрес, телефонен 

номер) при спазване на условията на тази политика за поверителност. Ние мразим спама колкото  

и вие и никога не бихме продавали , разменили, или отдали под наем вашия имейл адрес на 

неупълномощени трети лица. Крайно решение. 

Как събираме информация от потребители: 

Събирането на информация за магазина зависи от страницата, която посещавате, дейностите, в 

които можете да изберете да участвате и да се предоставенитеуслуги. Например, може да бъдете 

помолени да предоставите информация, когато се регистрирате за достъп до определени части от 

нашия сайт или да бъдат поискани определени данни, при попълването на бюлетини или когато 

правите покупка. Подобно на повечето уеб сайтове,tainatanakoremnatapresa.com също така 

събира информация автоматично и чрез използване на електронни средства, които могат да бъдат 

прозрачни за нашите посетители. Например, ние можем да се регистрираме името на вашия 

Интернет доставчик или да използваме технология „бисквитка“, за да ви разпознаем и задръжим 

информация от вашето посещение. Наред с другите неща,  бисквитката може да съхранява вашите 

потребителско име и парола, спестявайки Ви въведждането на тази информация всеки път, когато 

посещавате сайта, или може да контролира броя пъти, в които се сблъсквате с конкретна реклама 

по време на посещението на сайта ни. Имайки предвид допълнителната технология, ние също 

можем да съберем информация с други средства. В някои случаи, можете да изберете да не ни 

предоставите информация, например чрез настройване на вашия браузър, да откаже да приема 

бисквитки, но ако го направите е възможно да не можете да получите достъп до определени 

части от сайта или да бъдете помолени да въведете отново потребителско име и парола, и ние не 

можем да бъде в състояние да персонализирате функциите на сайта според вашите 

предпочитания. 

 

Какво правим с информацията, която събираме: 

Подобно на други уеб издатели, ние събираме информация, за да разширим възможностите ви за 

посещение и да доставим индивидуализирано съдържание и реклама. Ние уважаваме вашия 

личен живот и не споделяме вашата информация с никого. 

Обобщена информация (информация, която не ви идентифицира лично) може да се използва по 

много начини. Например, ние може да комбинираме информация за вашите схеми за използване 

с подобна информация, получена от други потребители, за да помогнем за подобряване на нашия 

сайт и услугите ни (напр, за да научите кои страници се посещават най-или какви функции са най-

атрактивните). Обобщената информация може понякога да бъде споделена с нашите 

рекламодатели и бизнес партньори. Отново, тази информация не включва лична информация за 



вас и не позволява на никого да ви идентифицира лично. Ние може да използваме лична 

информация, събрана от tainatanakoremnatapresa.com, за да общуваме с вас относно 

регистрационните ви и персонализиране предпочитания, нашите Условия за ползване и политика 

за поверителност, услуги и продукти, предлагани от tainatanakoremnatapresa.com, и други теми, 

които смятаме, че може да откриете на интересни. Лична информация, събрана от 

tainatanakoremnatapresa.com, може също да бъде използвана за други цели, включително, но не 

само за администрация на сайта, отстраняване на проблеми, обработване на електронни 

транзакции, управление на лотария и конкурси, както и други комуникации с вас. Някои трети 

страни, които предоставят техническа подкрепа за работата на нашия сайт (нашата уеб хостинг 

услуга, например) може да получите достъп до тази информация. Ние ще използваме вашата 

информация само доколкото е  разрешено от закона. В допълнение, от време на време, докато 

ние продължаваме да развиваме нашия бизнес, ние можем да продаване, купуваме, сливаме да 

сключваме  партньорства с други фирми или предприятия. В такива сделки информация за 

потребителя може да бъде сред прехвърлените активи. Възможно е да разкрием вашата 

информация в отговор на решение на съда, в други моменти, когато ние вярваме, че има 

достатъчно основания да се изисква да извърши това по закон, във връзка със събирането на 

дължимите суми и/или на правоприлагащите органи, в случай че смятаме за целесъобразно или 

необходимо. Моля, имайте предвид, че не може да ви предоставя информация, преди 

оповестяването в такива случаи. 

Сайтове-партньори , свързани сайтове и реклами : 

tainatanakoremnatapresa.com,  очаква от своите партньори, рекламодатели и филиали да спазват 

поверителността на нашите потребители. Трябва да знаете обаче , че трети страни, включително 

нашите партньори , рекламодатели , партньори и други доставчици на съдържание , достъпни 

през сайта ни , може да имат свои собствени политики и практики за неприкосновеността на 

личния живот и на данните за събиране . Например, по време на посещението си в нашия сайт, 

можете да се свързвате с, или вижте като част от рамката на една страница 

tainatanakoremnatapresa.com,, определено съдържание, което е в действителност , създадено или 

хоствано от трето лице . Също така, чрез tainatanakoremnatapresa.com, можете да се получите , 

или имате достъп до дадена информация , Интернет сайтове, характеристики , конкурси или 

лотария , предлагани от други страни . tainatanakoremnatapresa.com, не носи отговорност за 

действията или политиките на тези трети страни. Можете да разгледате и приложимите политики 

на поверителност на тези трети лица , които дават информация на функция или страница , 

управлявана от трета страна. Докато в нашия сайт, нашите рекламодатели , рекламни партньори 

или други трети страни могат да използват бисквитки или друга технология, за да се опитат да 

идентифицират някои от вашите предпочитания или извличане на информация за вас . Например, 

някои от нашите реклами се обслужват от трети страни и могат да включват бисквитки , които 

дават възможност на рекламодателя да определи дали сте виждал  конкретна реклама преди. 

Други функции, налични на нашия сайт, може да предложат услуги, извършвани от трети лица и 

може да използват бисквитки или друга технология за събиране на информация . 

tainatanakoremnatapresa.com, не контролира използването на тази технология от трети лица или 



получената информация , и не носи отговорност за каквито и да било действия или политики на 

тези трети страни.  

 

Също така трябва да сте наясно, че ако доброволно разкриете лична информация в табла за 

съобщения или в чат области , тази информация може да се разглежда публично и може да бъде 

събирана и използвана от трети лица без наше знание и може да доведе до нежелани съобщения 

от други лица или трети страни. Такива дейности са извън контрола на AbsTheSecretRevealed.com 

и неговата политика. 

Защита на детето 

Ние не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под  13 години. Ако ние 

научим, че имаме лична информация за дете под  13-годишна възраст, ние ще изтрием тази 

информация от нашите системи tainatanakoremnatapresa.com, насърчава родителите да бъде 

онлайн с децата си . Ето няколко съвета за това как да направим онлайн опита на детето по-

безопасен: Учете децата никога да дават лична информация , освен ако не е под надзора на 

родител или отговорен възрастен. Включително име, адрес, телефон, училище и т.н. Знайте 

сайтовете, които децата ви посещават и сайтовете, които са подходящи. търсете правилата за 

поверителност на Web сайтовете  . Узнайте как се обработва информацията за вашето дете. 

Промени в тази политика 

tainatanakoremnatapresa.com, си запазва правото да променя тази политика по всяко време . 

Моля, проверявайте тази страница периодично за промени . Ако продължите да използвате 

нашия сайт и след публикуването на промените на тези условия ще означава, че приемате тези 

промени . Информацията, събрана преди промяна да е публикувана, ще бъде използвана в 

съответствие с правилата и законите, които се прилагат в момента на събиране информацията . 

Приложимо право 

Тази политика и използването на този сайт, се уреждат от българското право. При възникване на 

спор по тази политика ние сме съгласни да първо да се опитаме да го разрешим с помощта на 

взаимно договорен посредник на следното място: София, България . Всички разходи и такси , 

различни от адвокатски възнаграждения , свързани с медиацията ще се поемат по равно от всеки 

един от нас . Ако се окаже невъзможно да се стигне до взаимно приемливо решение чрез 

медиация , ние сме съгласни да отнесем спора за задължителен арбитраж от следния адрес : 

София, България , съгласно правилата на Софийски градски съд . Решение при възлагането 

предоставяно от арбитража може да се впише във всеки съд , който е компетентен да го направи. 

AbsTheSecretRevealed.com се контролира , функционира и се администрира изцяло в София, 

България . Това изявление и политиките , очертани тук не са предназначени и не създават  никакви 

договорни или други законови права в или от името на някоя от страните .  Можете да свържете с 

нас по следния начин: 



ГЕЛОМ ООД 

София, България 

Ул. Alabin 25 

tainata@lazarangelov.com 

 

 


