
 

 

Политика за поверителност 

 

I. Въведение 

1. Поверителността на посетителите на нашия уебсайт е важна за нас. Тази 

политика обяснява какво правим с вашата лична информация. 

2. Всеки път, когато посещавате сайтa ,,https://sofiaestate.bg”, Вие се 

съгласяте с използваните в него ,,Бисквитки“. Моля, прегледайте политиката за 

използване на бисквитки тук. 

II. Кои сме ние 

1. Наименование: „РИЗАЛТ БГ“ ООД 

2. ЕИК/БУЛСТАТ: 205863030 

3. Седалище и адрес на управление: гp.София, yл. “Жак Натан” 7 

4. Адрес за кореспонденция: гp. София, yл. “Жак Натан” 7 

5. Телефон за контакт: 089 777 2629 

6. E-mail: info@sofiaestate.com  

7. Сайт: https://sofiaestate.com  

III. Как събираме вашите лични данни 

Ние събираме вашите данни през нашия сайт, имейл, телефон и формата за  

поръчка. Събирането на данни се осъществява чрез: 

1. Бискривтките“, които използваме, даващи ни информация за вашите 

посещения и използване на този уебсайт, включително източник на препратка, 

продължителност на посещение, преглед на страници и пътеки за навигация към 

сайта, кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате; 

2. Информация, която въвеждате, във формата за поръчка (име на вашият 

бизнес, телефон, имейл адрес); 
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3. Всяка друга лична информация, която ни изпращате. 

IV. Използване на лична информация 

Личната информация, предоставена ни чрез нашия уебсайт, ще бъде 

използвана за цели, посочени в тази политика. Ние може да използваме личната 

Ви информация за следното: 

1. Отговаряне на запитвания от ваша страна; 

2. Изпращане на оферта свързана с услугите, които предлагаме в нашият 

сайт. 

3. Доставка на услуги, закупени чрез нашият уебсайт; 

4. Изпращане на фактури, напомняния за плащане и събиране на плащания 

от вас; 

7. Изпращане на маркетингови търговски съобщения; 

8. Изпращане на имейл известия; 

9. Изпращане на маркетингови комуникации, свързани с нашия бизнес или 

фирми на трети страни, които смятаме, че могат да ви представляват 

интерес. 

10. Други приложения. 

V. Разгласяване на лична информация 

1. Можем да разкрием вашата лична информация на всеки от нашите 

служители, доставчици или подизпълнители; 

2. Можем да разкрием вашата лична информация на всеки член на нашата 

група от компании (това означава други наши дружества, нашата холдингова 

компания и всички нейни дъщерни дружества); 

3. Можем да разкрием вашата лична информация ако това ни бъде изискано 

от закона, във връзка с текущи или бъдещи съдебни производства, 



 

 

4. Можем да разкрием вашата лична информация с цел установяване, 

упражняване или защита на нашите законни права. 

С изключение на предвиденото в нашата политика за поверителност, 

ние няма да предоставим вашата лична информация на трети лица. 

VI. Запазване на лична информация 

Този раздел определя нашите политики и процедура за запазване на данни, 

които са предназначени да гарантират, че спазваме законовите си задължения по 

отношение запазването и изтриването на лична информация. 

1. Личната информация, която обработваме за каквито и да било цели, няма 

да се съхранява по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел. 

2. Ние ше запазим документи (включително електронни документи), 

съдържащи лични данни: 

- до степента, в която се изисква от нас по закон; 

- ако смятаме, че документите може да са от значение за съдебни 

производства;  

- с цел да установим, упражним или защитим нашите законни права 

(включително предоставяне на информация на други лица с цел предотвратяване 

на измами). 

VII. Сигурност на личните ви данни 

1. Ще предприемем технически и организационни предпазни мерки за 

предотвратяване загубата или злоупотребата на личните Ви данни. 

2. Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте, на 

наш сигурен (защитен с парола и защитна стена) сървър. 

3. Ние не можем да гарантираме на 100% защитата на информацията, която 

ни предосвяте по интернет мрежата, тъй като по своята същност тя е несигурна. 

VIII. Вашите права 



 

 

Вие имете право: 

1. Да поискате  достъп до личните си данни 

2. Да поискате коригиране на личните Ви данни, които имаме за вас.  

3. Да поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни.  

4. Да поискате заличаване на личните Ви данни.  

7. Да оттегляте вашето съгласие за обработването на вашите лични данни 

по всяко време. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече 

сме извършили на основание  предварително дадено Ваше съгласие.   

IV. Изменения 

1. Можем да актуализираме тази политика като публикуваме новата версия 

в нашият сайт.  

2. Трябва да проверявате тази страница за да сте сигурни, че няма да 

пропуснете евентуални промени в нашата политика за поверителност.  

X. Контролен орган за защита на личните данни 

Наименование: Комисия за защита на лични данни   

Адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2 

Телефон: 02/91-53-519 / 02/91-53-555 

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/  
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