Политика за поверителност
Тази Политика за поверителност е съставена, за да обслужва по-добре тези, които се
интересуват от начина, по който тяхната лична информация се използва онлайн.
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност внимателно, за да получите ясно
разбиране за това как събираме, използваме, защитаваме или обработваме по друг
начин Вашата лична информация в съответствие с нашия уебсайт.
Кои сме ние
Адресът на нашия уебсайт е: http:www.noytravel-bg.com. Сайтът е собственост на "Ной
Травел" ООД, България.
Какви лични данни събираме и защо го събираме
Когато поръчвате или се регистрирате на нашия сайт, може да ви бъде поискано да
въведете вашето име, имейл адрес, телефонен номер или други подробности, за да
имаме връзка с Вас.
Кога събираме информация?
Ние събираме информация от Вас, когато се регистрирате на нашия сайт, направите
поръчка, абонирате се за бюлетин, попълните формуляр или въведете информация на
нашия сайт.
Как използваме вашата информация?
Ние може да използваме информацията, която събираме от Вас, когато се регистрирате,
направите покупка, регистрирате за нашия бюлетин, отговаряте на проучване или
маркетингова комуникация, сърфирате в уебсайта или използвате определени други
функции на сайта по следните начини:
•
•

За бързо обработване на транзакциите.
Да изпращаме периодични имейли относно вашата поръчка или други продукти
и услуги.

Бисквитки
Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна „бисквитка“, за да
определим дали браузърът ви приема „бисквитки“. Тази „бисквитка“ не съдържа лични
данни и се изхвърля, когато затворите браузъра си.
Когато влезете, ще създадем и няколко „бисквитки“, за да запазите информацията за
вход и опциите за показване на екрана. Входните „бисквитки“ са с продължителност
два дни, а „бисквитките“ на екрана са с продължителност една година. Ако изберете
„Запомни ме“, вашето потребителско име ще остане в продължение на две седмици.
Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат премахнати.

Ако изключите „бисквитките“, това няма да повлияе на опита на потребителя.
„Бисквитките“ са малки файлове, които сайт или доставчик на услуги прехвърлят на
твърдия диск на вашия компютър през вашия уеб браузър (ако разрешите), което
позволява на системите на сайта или доставчика на услуги да разпознават вашия
браузър и да улавят и запомнят определена информация. Например, ние използваме
„бисквитки“, за да ни помогнете да си спомним и обработим продуктите в пазарската
кошница. Те също така се използват, за да ни помогнат да разберем вашите
предпочитания въз основа на предишни или текущи дейности на сайта, което ни
позволява да ви предоставим подобрени услуги. Също така използваме „бисквитки“, за
да ни помогнете да съберем обобщени данни за трафика на сайта и взаимодействието
на сайта, така че да можем да предложим по-добри практики и инструменти в сайта в
бъдеще.
Използваме „бисквитките“ за:
•
•

Разбиране и запазване на предпочитанията на потребителите за бъдещи
посещения.
Проследяване на рекламите.

Можете да изберете да ви предупреждават всеки път, когато се изпраща „бисквитка“,
или можете да изберете да изключите всички „бисквитки“. Направете това чрез
настройките на браузъра си. Тъй като всеки браузър е различен, погледнете в менюто
„Помощ“ на браузъра си, за да научите правилния начин за промяна на „бисквитките“.
Вградено съдържание от други уебсайтове
Статиите в този сайт могат да включват вградено съдържание (например видеоклипове,
изображения, статии и др.). Вграденото съдържание от други уебсайтове се държи по
същия начин, както ако посетителят е посетил другия уебсайт.
Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, вграждат
допълнително проследяване от трети страни, както и да следят взаимодействието си с
това вградено съдържание, включително проследяване на взаимодействието си с
вградения съдържанието, ако имате сметка и са влезли в този сайт.
Google
Рекламните изисквания на Google могат да бъдат обобщени от рекламните принципи на
Google. Те са въведени, за да осигурят положителен опит за потребителите.
https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en
Google, като доставчик на трета страна, използва „бисквитки“, за да показва реклами на
нашия сайт. Използването от Google на „бисквитката“ й позволява да показва реклами
на нашите потребители въз основа на предишни посещения на нашия сайт и други
сайтове в Интернет. Потребителите могат да се откажат от използването на
„бисквитката“, като посетят правилата за поверителност на Google Рекламна и
съдържателна мрежа.
Внедрихме следното:

•
•

Отчитане на импресиите в дисплейната мрежа на Google
Отчитане на демографските данни и интересите

Изключване:
Потребителите могат да задават предпочитания за начина, по който Google ви
рекламира, като използвате страницата Настройки на рекламите в Google. Друга
възможност е да се откажете, като посетите страницата за отказване на Инициативата
за мрежова реклама или като добавите добавката за браузър за изключване на Google
Анализ.
Според GDPR ние се съгласяваме със следното:
Потребителите могат да посетят нашия сайт анонимно.
След създаването на тази декларация за поверителност ще добавим връзка към нея на
началната ни страница или на минимум на първата значима страница след влизането в
нашия уебсайт.
Връзката ни за поверителност включва думата „Поверителност“ и може лесно да бъде
намерена на посочената по-горе страница.
Ще бъдете уведомени за всички промени в Декларацията за поверителност:
•

На страницата ни за поверителност

Можете да промените личната си информация като:
•
•

Изпратете ни имейл
Като влезете в профила си

Как се обработва сайтът ни Не проследяваме сигнали?
Ние се съобразяваме с желанието Ви да не Ви проследяваме, инсталираме „бисквитки“
или използваме реклама, когато има механизъм на браузъра „Не проследявай“ (DNT).
Сайтът ни позволява ли проследяване на поведението на трета страна?
Също така е важно да отбележим, че не разрешаваме проследяване на поведението от
трета страна
Детска защита на личните данни онлайн
Ние не продаваме на деца на възраст под 18 години.
Колко дълго ще запазим данните ви
Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено
време. Това е така, за да може автоматично да разпознава и одобрява коментарите за
последващи действия, вместо да ги държи в опашката за модериране.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме
и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички
потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по
всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име).
Администраторите на уебсайтове могат да виждат и редактират тази информация.
Какви права имате върху данните си
Ако имате профил на този сайт или сте оставили коментари, можете да поискате да
получите експортиран файл с личните данни, които съхраняваме за вас, включително
всички данни, които сте ни предоставили. Можете също така да поискате да изтрием
всички лични данни, които държим за вас. Това не включва данни, които сме длъжни
да пазим за административни, правни или охранителни цели.
Как защитаваме вашите данни
Не използваме сканиране и / или сканиране на уязвимости в стандартите на PCI.
Използваме редовно сканиране за зловреден софтуер.
Вашата лична информация се намира зад защитени мрежи и е достъпна само за
ограничен брой лица, които имат специални права за достъп до такива системи и са
длъжни да пазят поверителността на информацията. В допълнение, цялата
чувствителна / кредитна информация, която предоставяте, е шифрована чрез
технологията Secure Socket Layer (SSL).
Внедряваме различни мерки за сигурност, когато даден потребител подаде заявка, влезе
в него, подаде или има достъп до него, за да поддържа безопасността на личната ви
информация.
Разкриване от трети страни
Ние не продаваме, не търгуваме или по друг начин прехвърляме на външни лица
Вашата персонално идентифицируема информация, освен ако не предупреждаваме
потребителите предварително. Това не включва партньори за хостинг на уебсайтове и
други страни, които ни помагат да управляваме нашия уеб сайт, да извършваме бизнеса
си или да обслужваме нашите потребители, стига тези страни да се съгласят да запазят
тази информация поверителна. Възможно е също така да предоставим информация,
когато нейното пускане е подходящо за спазване на закона, за налагане на правилата на
сайта ни или за защита на правата, собствеността или безопасността на нашите или на
другите.
Информацията за посетителите, която не може да бъде идентифицирана лично, обаче
може да бъде предоставена на други страни за маркетинг, реклама или друга употреба.
Връзки на трети страни
Понякога по наша преценка можем да включим или да предложим продукти или услуги
на трети страни на нашия уебсайт. Тези сайтове на трети страни имат отделни и
независими правила за поверителност. Следователно ние не носим отговорност или

отговорност за съдържанието и дейностите на тези свързани сайтове. Въпреки това, ние
се стремим да защитим целостта на нашия сайт и да приветстваме всякаква обратна
връзка относно тези сайтове.
Ние събираме Вашия имейл адрес, за да:
•
•
•

Изпращаме информация, отговоряме на запитвания и / или други искания или
въпроси
Процесиране на поръчки и изпращане на информация и актуализации относно
поръчките.
Изпращате допълнителна информация, свързана с вашия продукт и / или услуга

Приемаме следното:
•
•
•
•
•
•

Не използвайте фалшиви или заблуждаващи теми или имейл адреси.
Определете съобщението като реклама по някакъв разумен начин.
Включете физическия адрес на нашия офис или седалище на сайта.
Мониторинг на маркетингови услуги на трети страни за съответствие, ако се
използва.
Потвърдете исканията за отказване / отписване бързо.
Позволете на потребителите да се откажат от абонамента, като използват
връзката в долната част на всеки имейл.

Ако по всяко време бихте искали да се откажете от получаването на бъдещи имейли,
можете да ни пишете на адрес info@noytravel-bg.com и ние незабавно ще ви премахнем от
ВСИЧКИ кореспонденции.
Свържете се с нас
Ако имате въпроси относно тези правила за поверителност, можете да се свържете с
нас, като използвате информацията по-долу.
България, гр.Варна, ул.Македония 83, ап.7
info@noytravel-bg.com

