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 Сайтът www.financialiteracy.eu е собственост на  на фондация „Инициатива за 

финансова грамотност", регистрирана като фондация с нестопанска цел през 2012 г.  

 Настоящата Политика за защита на личните данни (“Политика”) описва практиките ни 

по отношение на личните данни, събирани чрез нашия уебсайт www.financialiteracy.eu . 

Във всички случаи ние ще спазваме приложимите разпоредби, свързани със защитата 

на лични данни в юрисдикциите, в които са достъпни нашите услуги. Настоящата 

Политика за поверителност е подчинена на българския Закон за защита на лични данни 

и други приложими разпоредби на българското и европейското право. 

 С използването на уебсайта, и/или използването на други свързани услуги или 

инструменти, където е приложима Политиката, ще се счита, че вие сте прочели, 

разбрали и изразили вашето съгласие за използването на вашите лични данни в 

съответствие с настоящата Политика за поверителност. 

 Информираме ви, че когато кликвате върху  определен линк на нашия сайт бихте могли 

да бъдете насочени към сайтове и приложения, собственост на други компании извън 

обслужваната от нас среда, където информацията, която се събира и обработва е извън 

нашият директен контрол. 

  

СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 Сайтът www.financialiteracy.eu има информативен характер. Личната информацията, 

която събираме посредством контактна форма и чрез контакт посредством 

предоставения на сайта адрес на електронни поща, служи единствено за предоставяне 

на поискана от потребителя информация от характер, относим към професионалната 

сфера на дейност на фондацията.  

 Информацията, коята събираме за гореописаните цели, е с обхват: адрес на електронна 

поща на потребителя, име на потребителя.  

 Не събираме лични данни, които: 

 разкриват раса или етнически произход; 

 разкриват политически, религиозни или философски убеждения 

 разкриват членство в организации на политически партии, асоциации с религиозни, 

философски, политически или синдикални цели; 

 се отнасят до здравето, сексуалния живот или човешкия геном. 

 



  

IP АДРЕС, “COOKIES”, МОБИЛНИ ИДЕНТИФИКАТОРИ 

 Бисквитите са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). 

Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от 

предоставяните в сайта услуги.  Фондацията прилага стриктна политика в съответствие с 

новите изисквания на ЕС. Бисквити се използват за целите на google analytics и 

статистика от сайта. 

 Можем да събираме определена информация чрез технологии като "бисквитки" 

(“cookies”), пиксели и локално хранилище (например във вашия браузър или 

устройство). "Бисквитките" са малки текстови файлове, които съхраняват информация 

на вашия компютър, мобилен телефон или друго устройство локално. Пикселите са 

малки изображения, които са част от кодовете на уеб страниците, които например 

позволяват на друг сървър да измерва преглеждането на уеб страница и често се 

използват във връзка с "бисквитките". Кодът проследява дали и кога (и на коя уеб 

страница) се зарежда пиксел, за да покаже, че потребител е ангажиран с конкретна уеб 

страница или част от уеб страница. 

 С помощта на "бисквитки" уеб сървърът може да запазва например предпочитанията и 

настройките на компютъра, мобилния телефон или друго устройство на потребителя, 

които данни автоматично се възстановяват при следващото посещение. "Бисквитките" 

се използват, наред с други способи, за да се подобри потребителският опит, като 

например да не се повтаря процеса на влизане при последващо посещение. 

Използваме както постоянни “бисквитки", така и бисквитките за сесиите. Докато 

постоянните "бисквитки" остават на компютъра ви за по-дълъг период от време, 

"бисквитките" на сесиите се изтриват автоматично, когато се затвори прозорецът на 

браузъра. 

          Използваме следните типове „бисквитки”: 

            Сесийни (Cession cookies) – позволяват на уебсайта да свързва         действията на 

потребителя по време на сесията на браузъра. Те могат           да се използват за различни цели, 

като например да се запаметят            потребителски предпочитания по време на сърфиране в 

сайта. Те биха        могли да се използват и за сигурност, когато потребителят има 

достъп          до интернет банкиране или за улесняване на използването на уеб-            базирана 

поща. Cession cookies изтичат след сесията на браузъра и не се       съхраняват в по-дългосрочен 

план. 

            Постоянни (Persistent cookies) - съхраняват се на устройството на     потребители между 

сесиите на браузъра, които позволяват             предпочитанията или действията на потребителя 

в целия сайт (а в           някои случаи в различни сайтове) да бъдат запометени. 

Постоянните   бисквитки могат да се използват за различни цели, включително 

за        предпочитания и избор на потребителите при използване на уебсайт   или за насочване 

на реклама. 



            На първа и трета страни (First & Third Party cookies) - бисквитки на първата страна са тези, 

които са поставени на уебсайта, който е избран          за посещение от потребителя. Част от 

съдържанието в уебсайта може      да бъде от доставчик – трето лице (напр. видеоклип или 

реклама). Тези        трети лица също могат да задават бисквитки чрез уебсайта. Това 

са             „бисквитки от трети лица“. Доставчиците, трети лица са отговорни за     спазването на 

приложимото законодателство и на собствената си         политика за cookies. 

 Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да 

събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия уебсайт или от 

нашето мобилно приложение. Данните, които събират, са предмет на приложимата 

политика за поверителност на тези трети страни. 

  

СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 Не предоставяме лични данни на трети лица., освен ако нямаме специално разрешение 

на потребителите за това или при следните обстоятелства: 

-Ние си запазваме правото да споделяме информация с частни или публични органи, 

която ще ни позволи да се борим с измамите и злоупотребите в нашата мрежа, да 

разследваме предполагаеми нарушения на закона или да се борим с всяко друго 

предполагаемо нарушение на нашите Общи условия. 

- Можем да споделяме лична информация със съответните органи, когато това се 

изисква от приложимото законодателство. 

  

КОНТРОЛ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 Потребителите могат да оттеглят своето съгласие  съгласие за обработване на лични 

данни по всяко време като се свържат с фондация „Инициатива за финансова 

грамотност“ на адрес: office@financialiteracy.eu 

  „Бисквитки” : Най-важните настолни и мобилни уеб браузъри (например Safari, Firefox, 

Internet Explorer, Chrome, Opera) предоставят контрол, който ви позволяват да 

ограничите или блокирате настройката на "бисквитките" във вашите системи. Обърнете 

внимание, че деактивирането на "бисквитките" в браузъра ви за домейни на първа 

страна (сайтовете, които посещавате активно) или домейни на трети страни (компании, 

различни от тези, които директно посещавате в мрежата) може да доведе до понижена 

функционалност в определени случаи. 

 Използването на мобилното приложение изисква съгласие с използването на бисквитки

. Блокирането на бисквитки в браузъра се извършва, както е посочено: 

Google Chrome 

Firefox            

http://www.google.bg/intl/en/policies/technologies/managing/
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies#w_cookie-settings


Microsoft IE  

Safari 

Напомняме ви, че в случай на блокиране на cookies е възможно да изпитвате затруднения в 

използването на всички функции на нашия уебсайт или мобилно приложение. 

БЕЗОПАСНОСТ 

 Цялата информация, която събираме, е защитена с разумни технически средства и 

процедури за сигурност, за да се предотврати неразрешен достъп или използване на 

данни.  

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА 

 Настоящата Политика за повеителност е актуализирана последно на  20.05.2018 г. 

Можем да актуализираме тези правила от време на време. Като продължавате да 

използват услугите ни след този период, вие потвърждавате, че приемате и сте 

съгласни с последващи актуализации на тази Политика. 

 Ние няма да ограничим вашите права съгласно настоящата Политика за поверителност 

без вашето изрично съгласие. Всички промени в тази Политика ще бъдат публикувани 

на уебсайта и ще влязат в сила от датата, посочена в Политиката. 

  

     ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ 

 Ако имате въпроси, коментари или предложения във връзка с настоящата Политиката 

за поверителност или ако искате да промените или изтриете потребителския си 

профил, моля свържете се с нас  на адрес: office@financialiteracy.eu 

 

https://msdn.microsoft.com/en-us/dn529288
http://www.apple.com/safari/features.html#security

