
 
 

1 

 

Уведомление за поверителност 

 

Дата: 13 ноември 2020 г. 

 

Добре дошли на www.programabase.bg („Уебсайта/Уебсайтът"), който се оперира от 

Фондация „Америка за България“ („ние“, “нас”, „нашата“ или „Фондацията”). Ние 

вземаме присърце поверителността на Вашата информация и защитата на Вашите лични 

данни и настоящото Уведомление има за цел да разясни събирането и използването на лични 

данни и информация, които получаваме от Вас като потребители на Уебсайта. 

Моля, имайте предвид, че Уебсайтът е разработен основно за предприемачи и специалисти в 

тази област, амбициозни хора с бизнес идея или малък активен бизнес, както и към други 

потребители на възраст 18 и повече години, които се интересуват от програма „Бизнес 

академия за стартиращи предприемачи” (“Business Academy for Starting Entrepreneurs”, 

“BASE” и/или „Програмата“) и свързаните с нея проекти и инициативи. 

 

Събиране и използване на лични данни 

Когато използвате този Уебсайт, от Вас може да се изисква да предоставите определена 

лична информация, която може да Ви идентифицира като физическо лице или информация 

за контакт с Вас. Личната информацията може да включва Вашето име, имейл адрес, 

населено място, както и системни данни, както е предвидено по-долу в Уведомлението. 

Ние използваме Вашите лични данни, за да оперираме и подобряваме функционирането на 

Уебсайта. Може да използваме личните Ви данни, които ни предоставяте, когато изтегляте 

онлайн изданието на учебника, предоставен безвъзмездно от ФАБ. Предоставените от Вас 

лични данни в това число имена, имейл адрес и населено място, са ни необходими единствено 

за анализ на обобщени данни и статистически цели относно интереса на потребителите към 

учебника. Може да използваме личните Ви данни и за да се свържем с Вас в случай на 

необходимост, както и за да Ви изпращаме месечния бюлетин на Фондацията, ако сте се 

абонирали за него.  

Моля, имайте предвид, че потребителите, които желаят да получават месечния ни бюлетин 

и се абонират за него, ще бъдат препращани към основната страница на Фондацията 

www.us4bg.org, където съответната Политика за поверителност се прилага до степен, която 

касае обработването на данните.  

 

Системни данни 

Както много оператори на уебсайтове, ние също събираме информация, която Вашият 

браузър изпраща, когато посещавате Уебсайта ни („Системни данни”). Системните данни 

могат да включват информация като: адрес на интернет протокола на Вашия компютър ("IP" 

адрес), тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашия Уебсайт, които посещавате, 

времето и датата на Вашето посещение, времето, прекарано на тези страници и други 

статистически данни. 

Google Inc., Google Analytics 

Използваме услугата Google Analytics на GoogleInc. и ако сте потребител с обичайно 

местопребиваване в Европейския съюз, ЕИП или Швейцария, администраторът на Вашите 

лични данни е Google Ireland Limited.   Посредством тази услуга се събира и обработва 

информация за действителното Ви местоположение и друга техническа информация за 
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посещението Ви на Уебсайта. За тази цел използваме "бисквитките", описани по-долу в 

настоящото Уведомление. Информацията, събрана от Google във връзка с използването на 

Уебсайта, включва Интернет протокол (IP) адрес, използван за свързване на Вашия 

компютър или друго устройство към интернет, „кликванията” към, чрез и от нашия Уебсайт 

(включително дата и час), информация за взаимодействията с Уебсайта. Google Analytics 

използва различни технологии, за да определи местоположението, включително IP адрес, 

GPS, и други сензори, които могат, например, да снабдят Google с информация за близките 

устройства, Wi-Fi точки за достъп и захранване. Можете да оттеглите съгласието си по всяко 

време, като изтеглите и инсталирате предложения браузър, или като управлявате съгласието 

си в полето с набор от "бисквитки" за отказване. И двете опции предотвратяват уеб анализите 

само ако използвате браузъра, на който сте инсталирали този плъгин или ако не изтриете 

"бисквитката" за отказ. За повече информация вижте Общите условия и Политиката за 

поверителност на Google и проверявайте периодично страницата на Google за промени или 

актуализации на тези условия и на информацията, събрана чрез Google Analytics. 

„Бисквитки” („Cookies“) 

С цел да осигурим оптимално потребителско изживяване по време на престоя Ви на нашия 

Уебсайт, ние понякога използваме малки файлове с данни, наричани „бисквитки“. Повечето 

големи уебсайтове също използват този метод. Бисквитките са малки текстови файлове, 

които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден 

уебсайт. Те позволяват на Уебсайта да запаметява Вашите действия и предпочитания за 

определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате 

Уебсайта или преминавате от една страница към друга. 

Уебсайтът използва следните видове бисквитки: 

1. Строго необходими “бисквитки”, които правят работата на Уебсайта възможна, като 

подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците и достъпа до 

защитените части на Уебсайта. Настоящият Уебсайт не може да работи правилно без такива 

“бисквитки” и те се активират автоматично (т.е. преди да сте натиснали бутона „Разбрах“). 

2. Функционални „бисквитки” които дават възможност на Уебсайта да запомня информация, 

която променя начина, по който Уебсайтът се държи или изглежда, като например езиковите 

Ви предпочитания, да гледате видео и др. С отказа си от тези "бисквитки" е възможно да 

нямате достъп до пълната информация в Уебсайта.  

3. Маркетингови „бисквитки“ се използват за проследяване на посетителите между отделни 

сайтове, т.е. с цел ремаркетинг. Целта им е показването на реклами, които имат отношение 

към индивидуалния потребител и са привлекателни за него, като това ги прави по-ценни за 

издателите на реклами и рекламодатели-трети страни. Тези бисквитки се активират, когато 

натиснете бутона „Разбрах“ или ако продължите да използвате Уебсайта, без да промените 

настройките на браузъра си, с което се съгласявате с употребата ни на бисквитки. 

4. Бисквитки от трети страни: Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo, Flickr, Storify и други 

инструменти на трети страни могат да поставят „бисквитки“ за споделяне на съдържание в 

социалните мрежи или за изготвяне на статистики за достъпа. Наличието, броят и статусът 

на „бисквитките“ може да зависи от начина, по който използвате съответните платформи 

преди или по време на посещението Ви на Уебсайта. Трябва да се уверите каква е политиката 

на съответния уебсайт относно „бисквитките“ за социалните мрежи. 

Предоставяне на съгласие 



 
 

3 

 

С кликване върху бутона „Разбрах“ в банера на „бисквитките“ или с продължаването напред 

в Уебсайта, без да променяте настройките на браузъра си, вие се съгласявате с употребата ни 

на бисквитки. Вие приемате използването на всички „бисквитки“, включително, но не само 

за целите на Google Analytics, както е описано по-горе. 

Контролиране и/или изтриване на „бисквитки“ 

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитки“, когато пожелаете – за повече 

информация вижте www.allaboutcookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които 

вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете да настроите браузъра да ги 

блокира. Ако направите това, обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои 

параметри всеки път, когато посещавате Уебсайта, а освен това е възможно някои услуги и 

функционалности да не работят. 

 

Съхранение на личните данни 

Ние съхраняваме личните Ви данни само за сроковете, необходими за конкретната цел, за 

която са събрани или за срока, указан или разрешен от приложимото законодателство. За 

повече информация относно сроковете за съхранение, моля, свържете се с нас на посочените 

по-долу координати за контакт. 

 

Получатели на лични данни 

Ние можем да предоставим Вашите лични данни на i) изпълнители / доставчици на услуги 

на Фондацията за целите на поддържането, подобряването и оптимизирането на Уебсайта; 

(ii) партньори на Фондацията, които администрират, организират и координират дейностите 

по Програмата; (iii) трети лица, когато това се изисква от закона. Тези лица са законово или 

договорно задължени да защитават поверителността и сигурността на Вашите лични данни. 

 

Вашите права 

Право да бъдете 

информирани 
  

Фондацията публикува това Уведомление, за да Ви информира за 

начина, по който обработва личните Ви данни като се стараем да 

бъдем прозрачни при обработването на личните Ви данни.  

Право на достъп   

Вие имате право на достъп до Вашите лични данни. Моля, свържете 

се с нас на долупосочените координати за контакт, ако желаете да 

получите достъп до личните Ви данни, които ФАБ обработва. 

Право на 

коригиране 
  

Ако информацията, която съхраняваме за Вас, е неточна или 

непълна, имате право да поискате от нас да я коригираме. Ако тази 

информация е била разкрита на трето лице, тогава ние трябва да 

поискаме от него също да я коригира. Моля, свържете се с нас, ако 

искате да коригираме личните Ви данни. 

Право на изтриване   

 

Можете да поискате личните Ви данни, които сте ни предоставили,  

да бъдат изтрити при наличието на конкретни обстоятелства и ако  

нямаме законово основание да продължим да ги обработваме. 

Моля, свържете се с нас, ако желаете да изтрием личните Ви данни.  

http://www.aboutcookies.org/
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Право на 

ограничаване на 

обработването 

  

Вие имате право да поискате от нас да ограничим обработването на 

личните Ви данни. Това означава, че Вие ни разрешавате да 

съхраняваме личните Ви данни, но не и да ги използваме. Ние ще 

съхраняваме толкова данни,  колкото е необходимо, за да уважим 

искането Ви за в бъдеще. Ако желаете обработването на личните 

Ви данни да бъде ограничено,  моля свържете се с нас. 

Право на 

преносимост на 

данните 

  

 В определени случаи имате право да получите Вашите лични 

данни за собствена нужда в структуриран, широко използван и 

пригоден за машинно четене формат, както и да поискате да 

прехвърлим тези данни на друг администратор, когато това е 

технически възможно. Това право важи само за лични данни, които 

сте ни предоставили въз основа на договор или при изрично 

изразено от Вас съгласие. 

Право на 

възражение 
  

Имате право да възразите срещу обработката на личните Ви данни 

за определени цели,  напр. за маркетингови  цели. Ако желаете да 

възразите, моля свържете се с нас. 

Право на оттегляне 

на съгласието 
  

Ако сте дали съгласието си да използваме Вашите данни, но по-

късно сте променили решението си, имате право да оттеглите 

даденото съгласие по всяко време. Моля, имайте предвид, че 

оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на 

обработката на Вашите лични данни въз основа на съгласието, 

дадено преди оттеглянето. 

Право на жалба до 

надзорен орган / 

правна защита 

  

Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните 

данни, ако считате, че не сме отговорили на исканията Ви за 

разрешаване на проблем. Можете да отнесете претенциите си и до 

компетентния съд.  

 

Изменение на настоящото Уведомление 

Това Уведомление влиза в сила от датата, посочена най-горе в него, и ще бъде валидно до 

приемането на евентуални промени в бъдеще, които ще се прилагат веднага след 

публикуването им на Уебсайта. 

Ние си запазваме правото да актуализираме и променяме Уведомлението по всяко време, 

като препоръчваме периодично да следите за такива актуализации. Всяко използване на 

Уебсайта ни след публикуване на съответните промени в Уведомлението означава, че Вие 

приемате / потвърждавате тези промени. 

Ако промените в Уведомлението са съществени, ние ще Ви уведомим за тях или на имейла, 

който сте ни предоставили, или чрез публикация на Уебсайта. 

 

Свържете се с нас 

Ако имате въпроси относно Уведомлението или относно обработването на личните Ви 

данни, можете да се свържете с нас на: dataprotection@us4bg.org. 

 

mailto:dataprotection@us4bg.org

