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Политики за поверителност и бисквитки 

 
в  „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД 

 
 

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ 
 
 
Кои сме ние? 
 
„САТЕЛИТ-ЕС“ ООД, е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към 
Агенция по вписванията с ЕИК 825003948, със седалище и адрес на управление:                  
гр. Пловдив, ул. „Орфей“ № 24, тел.: 0896 500023; email: office@satellitetravel.bg, и е 
администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните 
данни. 
Информация относно компетентния надзорен орган: 
Комисия за защита на личните данни 
гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2 
Телефон: (02) 9153518 
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg 
Уеб сайт: www.cpdp.bg 

 
„САТЕЛИТ-ЕС“ ООД уважава поверителността на личните Ви данни. 

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, 
както и сигурността на всички бизнес данни, е важна за нас. Ние обработваме личните 
данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб-страница, поверително и в 
съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво. Защитата на 
данните и сигурността на информацията са включени в корпоративната ни политика. 
 

Какво представлява Политиката за сигурност и декларацията за поверителност? 
Тази политика за сигурност има за цел да Ви представи изчерпателна информация  на 
ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които 
предоставяте на “САТЕЛИТ-ЕС“ ООД, включително: 

 Какви лични данни събираме за Вас? 

 Каква е целта на тяхното събиране? 

 За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни? 

 С кого споделяме Вашите лични данни? 

 Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за сигурност? 

 Какви видове „бисквитки“ и онлайн инструменти използваме, за да направим 
престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър? 

 Какви са Вашите права относно предоставените лични данни? 
 

С тази Политика за сигурност “САТЕЛИТ-ЕС“ ООД декларира, че прилага всички 
технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, 
които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско 
ниво. 
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Какво са лични данни? 

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или 
непряко. 

Така напр. непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко 
идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като 
например ЕГН, ЛНЧ, и др. 
 

Какви лични данни събира „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД за Вас? 

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти/услуги, “САТЕЛИТ-ЕС“ ООД 
събира следната информация за Вас: 
 

 Име, презиме, фамилия, телефон, електронна поща, паспортни данни, адрес 

 Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате 
нашата уеб-страница - IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от 
което посещавате уеб-страницата; 

 Бисквитки (Cookies) - за идентифициране на браузъра или устройството Ви. 

 
„САТЕЛИТ-ЕС“ ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: 

 разкриват расов или етнически произход; 
 разкриват политически, религиозни или философски убеждения или членство в 

синдикални организации; 
 генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни 

за сексуалната ориентация. 
 
Личните данни са събрани от „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД от лицата, за които се 
отнасят. Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни. 

 

На какво основание “САТЕЛИТ-ЕС” ООД обработва личните Ви данни? 
 
Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, 
коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се 
извършват с Вашите лични данни.  
 
„САТЕЛИТ-ЕС“ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с 
предоставянето на туристически услуги като индивидуални пътувания, организирани 
пътувания, резервация и продажба на самолетни билети, трансфери, хотелско 
настаняване, рент-а-кар, задължителни застраховки “Помощ при пътуване в чужбина” и 
сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, 
и по-конкретно въз основа на следното: 
 

 Изрично получено съгласие от Вас като клиент; 
 Изпълнение на задълженията на „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД по договор с Вас; 
 Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД; 
 За целите на легитимния интерес на „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД 
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„САТЕЛИТ-ЕС“ ООД събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и 
недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Съгласието за обработване 
на личните Ви данни се предоставя при посещение на място в наш офис или при 
регистрация на уеб-страницата ни. 
 
За какви цели събираме Вашите лични данни? 
 
„САТЕЛИТ-ЕС“ ООД обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, 
както ако е необходимо с цел да се защитят живота и здравето на физическото лице, за 
което се отнасят данните. „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД събира и обработва личните данни, които 
Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите туристически продукти и 
услуги и за сключване на договор с дружеството: 

 индивидуализация на страна по договора; 
  счетоводни цели; 
 статистически цели; 
 защита на информационната сигурност; 
 обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната 

услуга; 
 изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в 

услугата, бюлетини и рекламни съобщения; 
 подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за 

Вас оферти и маркетингови цели. 
 
 
„САТЕЛИТ-ЕС“ ООД  може да обработва лични данни и в случай че има правен 
(легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси, преимущество имат интересите 
на физическото лице, за което се отнасят данните. 

 При обработването и съхранението на личните данни, „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД може 
да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни 
интереси: 
• изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, 
Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи 

 
 
В допълнение на горното, имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, 
защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате 
интерес. 
Съгласието, което предоставяте, може винаги да бъде оттеглено чрез Вашия профил на 
уеб-страницата ни или чрез имейл кореспонденция. 
 
 
По какъв начин обработваме личните Ви данни? 
 
За да предостави продукти и услуги, “САТЕЛИТ-ЕС“ ООД обработва (събира) 
предоставените от Вас лични данни, относно физическата, икономическа, социална и 
семейна идентичност по следните начини: 

 чрез попълване от Ваша страна на резервационни бланки за  туристически 
услуги – пътувания, хотелско настаняване, самолетни и автобусни билети, 
трансфери, рент-а-кар, застраховки, визови услуги, заявления, формуляри и 
декларации, които са Ви предоставяни от служители на  
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“САТЕЛИТ-ЕС“ ООД. Формулярите се предоставят онлайн или лично, в 
случай че отправите искане за предоставяне на услуги; 

 Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на 
тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или 
клиент и неговото администриране; 

 Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е 
администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се 
отнасят до подобрения или промени в услугите съгласно договора за 
предоставяне на услугата. 

 Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е 
администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са 
заявили, че желаят да получават; 

 при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за 
актуализация на хартиен носител или в електронна среда; 

 чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб порталите 
на “САТЕЛИТ-ЕС“ ООД; 

 чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (бисквитки), операционна 
система и тип браузър. 

 

Международни прехвърляния на данни 

 Прехвърлянето на лични данни, както е описано в тази Декларация за 
поверителност, може да включва прехвърляния в чужбина на лични данни към 
държави, чиито закони за защита на данните не са толкова изчерпателни колкото 
тези на държавите в Европейския съюз. Когато се изисква от европейското 
законодателство, ще прехвърляме само лични данни на получатели, които 
предоставят адекватно ниво на защита на данните. В тези случаи ние сключваме 
договорни споразумения, за да гарантираме, че личните ви данни остават 
защитени в съответствие с европейските стандарти. 
 

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни? 

Данните, обработвани с цел и на основание сключването и изпълнението на договорите и 
с цел изпълнение на законовите задължения на „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД за счетоводна и 
данъчна отчетност и деклариране на данъчни задължения, се съхраняват за различен 
период от време. 

 

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?  

„САТЕЛИТ-ЕС“ ООД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето 
изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети 
договорни задължения към Вас. 

„САТЕЛИТ-ЕС“ ООД има право да разкрива и предава личните Ви данни на дружества, 
намиращи се извън територията на Република България, доколкото съществува 
легитимен интерес, свързан с обработка на личните Ви данни за вътрешни 
административни цели. Това и всяко друго предаване се извършва при стриктно 
спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни. 
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Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни ? 

Вашите лични данни се предоставят на трети лица  и в следните случаи: 

 По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на 
лични данни; 

 По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на 
Република България и на Европейския Съюз. 

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са 
декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, 
включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По 
отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен 
случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на 
личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство. 

 

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни? 

Право на достъп 
Вие имате право да изискате и получите от „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД потвърждение дали се 
обработват лични данни, свързани с Вас. Вие имате право да получите достъп до данните, 
свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и 
съхранението на личните Ви данни. “САТЕЛИТ-ЕС“ ООД Ви предоставя при поискване, 
копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща 
форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД си 
запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или 
прекомерност на исканията. 
 
Право на възражение 

Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на 
физическото лице при наличие на законово основание за това, както и срещу 
обработването и разкриването на трети лица на Вашите личните данни за целите на 
директния маркетинг. Вие имате право да бъде уведомени преди личните Ви данни да 
бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на 
директния маркетинг, като имате право да възразите срещу такова разкриване или 
използване. 

Право на заличаване, достъп, коригиране, блокиране 

Вие имате правото да поискате от „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД изтриване на свързаните с Вас 
лични данни, а „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД има задължението да ги изтрие без ненужно 
забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания: 
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или 
обработвани по друг начин; 
• Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и 
няма друго правно основание за обработването; 
• Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за 
целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да 
имат преимущество; 
• личните данни са били обработвани незаконосъобразно; 
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по 
правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „САТЕЛИТ-ЕС“  
ООД; 
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• личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на 
информационното общество. 
 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат 
обработвани от „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие 
можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на 
формуляр, който ще Ви бъде изпратен по мейл. 

„САТЕЛИТ-ЕС“ ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с 
лицето, за което се отнасят данните. С оттегляне на съгласието за обработване на лични 
данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за 
използване на услугите, Вашият профил ще бъде деактивиран. 

Право на преносимост 

Когато обработването на лични данни става по автоматичен начин Вие имате правото да 
получавате отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на 
администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и 
оперативно съвместим формат, и да ги предавате на друг администратор. 

Това право следва да се прилага, когато субектът на данни е предоставил личните данни 
въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради 
договорно задължение. Правото не следва да се прилага, когато обработването се базира 
на правно основание, различно от съгласие или договор. Поради самото си естество това 
право не следва да бъде упражнявано по отношение на администратори, обработващи 
данни в изпълнение на обществените си задължения. Ето защо това право не следва да се 
прилага, когато обработването на личните данни е необходимо за спазване на правно 
задължение, на което е подчинен администраторът, или за изпълнение на задача от 
обществен интерес, или при упражняване на официално правомощие, предоставено на 
администратора. Правото на субекта на данни да предава или получава отнасящи се до 
него лични данни не поражда задължение за администраторите да възприемат или 
поддържат технически съвместими системи за обработване. Когато в определен пакет от 
лични данни е засегнат повече от един субект на данни, правото личните данни да бъдат 
получавани следва да не засяга правата и свободите на други субекти на данни в 
съответствие с настоящия регламент. 

Право на ограничаване 
 
Вие имате право да изискате от „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД да ограничи обработването на 
свързаните с Вас данни, когато: 
• оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД 
да провери точността на личните данни; 
• обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, 
а само използването им да бъде ограничено; 
• „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, 
но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни 
претенции; 
• Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания 
на „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД имат преимущество пред Вашите интереси. 
 
Право на получаване на информация 
 
Вие можете да поискате от „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД да Ви информира относно всички  
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получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или 
ограничаване на обработването, са били разкрити. „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД може да откаже да 
предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно 
големи усилия. 
 
Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни 
 
Ако „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което 
може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно 
забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да 
бъдат предприети. 
„САТЕЛИТ-ЕС“ ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако: 
• е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение 
на данните, засегнати от нарушението на сигурността; 
• е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок 
риск за правата Ви; 
• уведомяването би изисквало непропорционални усилия. 
 
Лица, на които се предоставят личните ви данни 
 
За предоставянето на туристическа услуга и след подадена и потвърдена заявка от Ваша 
страна, „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД предава необходимата информация към съответния 
контрагент, който обработва Вашите данни като администратор за целите на 
изпълнение на договора. 
 
Право да отправите жалба или молба до Комисия за защита на личните данни 

 
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото 
законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до 
Комисията за защита на личните данни, както следва: 
Наименование: Комисия за защита на личните данни 
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
Телефон: 02 915 3 518 
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg 
Уеб сайт: www.cpdp.bg 
 
 
Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез 
формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са 
задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа 
изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните. 
 
Когато възлагате на „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД да обработва лични данни на трето лице за 
целите на използването на услугата, „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД действа в качеството на 
обработващ личните данни. „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД действа единствено по Ваша инструкция 
като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, 
които Вие обработвате. 
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„САТЕЛИТ-ЕС“ ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и 
обработва: 
 
• за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; 
• за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на 
ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за 
изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални 
правомощия, които са му предоставени; 
• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; 
• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически 
изследвания или за статистически цели; 
• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 
За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане до „САТЕЛИТ-
ЕС“ ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се 
отнасят данните, пред „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД, като представите на място своята лична карта 
за целите на идентификация пред служител на „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД. 
„САТЕЛИТ-ЕС“ ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, 
включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или 
доказване на свои права. 
 

Промени в Политиките за сигурност 

За всички извършени промени в тези Политики за поверителност, декларираме, че ще Ви 
уведомим с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас 
електронна поща. 

Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или 
всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично 
по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на 
промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения в офисите и на уеб 
порталите на „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД. 
 

Използване на „бисквитки“ 

 

Общи положения 

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия 
компютър, когато се посещава уеб-страницата ни. В случай, че имате достъп до тази уеб-
страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на "бисквитките" 
на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на 
терминалното устройство. Четенето на "бисквитките" ни позволява да проектираме 
нашата уеб-страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й. 

Деактивиране и изтриване на "бисквитки" 

Браузърът Ви позволява да изтриете всички "бисквитки" по всяко време. За да направите 
това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. Това може да доведе 
до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас. 
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Общ преглед на бисквитките, използвани от нас 

В този раздел можете да намерите общ преглед на "бисквитките", които използваме. 

 

Абсолютно необходими бисквитки 

Определени "бисквитки" са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите 
услуги чрез уеб-страницата. Тази категория включва, напр.: 
 

 "Бисквитки", които идентифицират или удостоверяват нашите потребители; 

 "Бисквитки", които временно съхраняват определени потребителски данни 
(например съдържание на онлайн формуляр); 

 "Бисквитки", които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. 
настройки за търсене или настройки за език); 

 "Бисквитки", които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено 
възпроизвеждане на видео или аудио съдържание. 

 

Аналитични „бисквитки” 

Използваме аналитични "бисквитки", за да регистрираме поведението на потребителите 
(напр. кликване върху банери на рекламите, въведени заявки за търсене) и да оценим 
статистически тези действия. 

Рекламни „бисквитки” 

Ние също използваме "бисквитки" за рекламни цели. Профилите на поведение на 
потребителите, създадени с помощта на такива "бисквитки" (напр. кликване върху 
рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки за търсене) се използват от 
нас, за да Ви показваме реклами или оферти, които са съобразени с Вашите интереси 
("реклама, базирана на индивидуалния интерес"). 

Рекламни "бисквитки" на трети страни 

Ние също така позволяваме на други компании да оценяват данните на нашите 
потребители чрез рекламни "бисквитки". Това позволява на нас и на трети страни да 
показваме на потребителите на нашата уеб-страница реклами, основаващи се на 
интереси, които се основават на анализ на вашето поведение на ползване (напр. 
кликвания върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки), като това 
не се ограничава само до нашите онлайн оферти. 

"Бисквитки" при препращане 

Нашите партньори за проследяване на препращания задават "бисквитки" на компютъра 
Ви ("бисквитка при препращане"), в случай че сте достигнали нашия уеб сайт чрез 
реклама на съответния партньор. Тези "бисквитки" обикновено губят валидността си 
след 30 дни. В случай, че посетите определени страници, които хостваме, и че 
"бисквитката" все още не е изтекла, ние и съответният партньор за проследяване на 
реализациите може да видим, че конкретен потребител е кликнал върху рекламата и е 
препратен на страницата ни. Информацията, събрана чрез "бисквитката" за препращане, 
се използва за създаване на статистически данни за препращанията и за определяне на 
общия брой потребители, които са кликнали върху съответната реклама и са препратени 
към страница, която е снабдена с маркер за проследяване на препращанията. 
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Анализ на интернет трафика 

Уебсайтът на „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД анализира потребителския интернет трафик чрез 
Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA (“Google”). Легитимният ни интерес по смисъла на GDPR се състои в  

 

подобряване функционалността на нашия сайт. Ценим личната неприкосновеност на 
потребителите си, поради което данните, които използваме за анализ на уеб трафика, 
биват анонимизирани от страна на доставчика на техническото решение. 

Google ще анализира Вашето използване на нашия уебсайт от наше име. За тази цел 
използваме, наред с останалото, бисквитките, описани по-горе. Информацията, събирана 
от Google във връзка с Вашето ползване на уебсайта ни (например препращащия URL, коя 
от нашите страници посещавате, вида браузър, Вашата операционна система, резолюция 
на екрана) ще бъде предадена в сървър на Google в САЩ, където ще бъде запазена и 
анализирана. Съответните резултати ще ни бъдат предоставени в анонимизирана форма. 
В този процес Вашите данни за ползването няма да бъдат свързани с Вашия пълен IP 
адрес. Активирали сме на уебсайта си функцията за IP анонимизиране, предлагана от 
Google, така че последните осем цифри (тип IPv4) или последните 80 бита (тип IPv6) от IP 
адреса Ви се изтриват. Наред с това, Google е сертифициран съгласно EU-US Privacy Shield, 
който гарантира поддържането на адекватно ниво на защита на данните с оглед 
обработването на данни от Google в САЩ. 

Можете да оттеглите съгласието си за използване на уеб анализ по всяко време чрез 
сваляне и инсталиране на предлагания от Google Analytics Opt-out Browser Add-
on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. За допълнителна информация относно 
Google Analytics, моля, вижте Условия на работа на Google Analytics, Принципи за 
сигурност и лични данни на Google Analytics и Политика за личните данни на Google. 

Електронен бюлетин, мейлинг лист 

Можете да се абонирате за нашия електронен бюлетин/мейлинг лист с туристическа 
информация, като попълните формуляр от нашия сайт. За тази цел се нуждаем от Вашия 
имейл адрес и съгласието Ви да Ви изпращаме съответните съобщения. Използваме The 
Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA 
(“MailChimp”) като наша платформа за автоматизация на маркетинга. Когато се 
абонирате вие потвърждавате, че предоставения от вас имейл адрес ще бъде 
прехвърлена към MailChimp за обработка в съответствие с техните правила и условия за 
поверителност. Можете да промените решението си по всяко време, като кликнете върху 
връзката за прекратяване на абонамента в края на всеки имейл, който получавате от нас, 
или като се свържете с нас на адрес office@satellitetravel.bg. Повече за MailChimp, 
сертифицирането им по EU/Swiss Privacy Shield и GDPR можете да научите от този 
адрес: http://eepurl.com/c567FL 

 

Тези политики за поверителност са приети и в сила от „САТЕЛИТ-ЕС“ ООД от май 2018 г. 
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