Уведомление за поверителност, относно Общия регламент за защита на личните
данни на Европейския съюз (ОРЗД).
GDPR регламент 679/2016 (EC)
Това е така известният GDPR, който е обнародван в официален вестник на
Европейския съюз от 04.05.2016г.
Както вече знаем той има задължителен характер и ще се прилага пряко във всички
държави- членки от 25 май 2018 г.
Целта на регламента е да гарантира защитата на личните данни на всеки човек, като
въведе поредица от задължения за бизнеса.
Какво означава това?
1. Създаване на нови правила и политики за защита на личните данни.
2. Регулярно съблюдаване за спазването им.
3. Поддържане на високо ниво на информираност, във връзка с правата на субектите на
данни.
В тази връзка се обръщаме към нашите потребители, със следната допълнителна
информация за отделните модули в нашият сайт,
където постъпват и се съхрянават лични данни за определен срок от време.
Модул 1: Форма за регистрация.
Тази регистрация дава възможност за достъп на нашите клиенти до нашата Вип
рубрика- НОВИНИ и личните им данни се съхраняват на административен панел, до
който достъп има само администратора на сайта- с въвеждане на идентификационен
код.
Регистрацията генерира индивидуална парола за достъп, която еднолично разрешава
достъп.
Регистрираният вече клиент е длъжен да пази в тайна своята парола за достъп в
Трюфел Зона!
Тук администратора на Трюфел Зона съхранява личните данни на регистрираните
потребители за неопределен срок от време, като техния брой не надхвърля 10 000
души.
Ако някой потребител пожелае и изрази ясно своето желание, като се свърже с нас на
тел.: +359 886 931 691,
или на някоя от предоставените в сайта електронни пощи, регистрацията може да се
прекрати веднага.
Модул 2: Форма за потребителски данни.
Тази регистрация дава възможност на нашите клиенти да поръчат избраните продукти
от нашият електронен магазин.
В тази база данни предоставената лична информация се изтрива веднага, след

изпълнението на поръчката на даден клиент.
Тук лични данни не се съхраняват.
Модул 3: Форма за запитване.
Формата ни за запитване е директно свързана с нашата работна електронна поща:
BoykoiReny@tuberzona.com.
Тази база данни се съхранява максимум една година, след което се премахва от
администратора.
Защита на личните данни
Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до
собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Трюфел зона,
при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни. При проблем,
или при изрично заявяване от страна на Потребителя, администратора на сайта ще
премахне незабавно неговата регистрация. Потребителят винаги може да се свърже с
Трюфел зона на телефон, и-мейл или чрез Формата за запитване. Приемайки
настоящите условия, Потребителите които са попълнили регистрационната форма
изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от
Трюфел зона по електронен път, при доставка на поръчани стоки или услуги. Всички
доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го
идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват
от Трюфел зона за целите на поддръжка на определени функционалности на
предлаганите услуги, и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани в сайта.
Трюфел зона изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя
Лични данни не се отстъпват на трети лица. Клиентът се съгласява, че като предоставя
каквито и да е свои лични или други данни на Трюфел зона, той се съгласява, че те
могат да бъдат използвани за следните цели:
- поддържане на акаунта на Клиента;
- изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл.
Трюфел зона си запазва правото да използва IP адресите и други данни на
Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в
изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

