ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Считано от 1-ви Май 2018 г. в сила влиза, Политика за поверителност („Политика”) на
Rep2b, услуга на Уеб Системи ЕООД, България, ЕИК 130545452 („ние”, „нас”, „наш”).
1. Въведение
Тази Политика детайлизира нашия ангажимент за защита на поверителността на
лицата, които посещават нашите уеб сайтове (определени по-долу) („Посетители на
уеб сайтове“), които се регистрират, за да използват продуктите и услугите („Услуги”),
които предлагаме за абонамент (достъпни на rep2b.com) или които присъстват или се
регистрират за участие в спонсорирани събития или други събития, в които участва
Rep2b („Участници“). За целите на тази Политика, терминът „Уеб сайтове“ се отнася
общо до www.rep2b.com, както и другите уеб сайтове, с които Rep2b оперира и които
са свързани с тази Политика.
2. Обхват на тази политика
Когато се прилага тази политика:
Тази политика се прилага в www.rep2b.com и всеки друг уеб сайт, с който Rep2b
оперира.
Когато тази политика не се прилага - Сайтове на трети страни:
Нашите уеб сайтове могат да съдържат връзки към други уеб сайтове.
Информационните практики и съдържанието на тези други уеб сайтове се управляват
от декларациите за поверителност на тези други уеб сайтове. Препоръчваме ви да
прегледате декларациите за поверителност на тези други уеб сайтове, за да разберете
техните информационни практики.
Когато тази политика не се прилага - Данни на услуги:
С изключение на информацията за вашата Сметка (както е определена по-долу) и друга
информация, която събираме във връзка с вашата регистрация или оторизацията в
нашите услуги, тази политика не важи за нашите практики за сигурност и
поверителност, във връзка с достъпа до и използването на нашите Услуги, които
предлагаме като абонамент на нашите уеб сайтове. Тези практики за сигурност и
поверителност, включително как защитаваме, събираме и използваме електронни
данни, текст, съобщения, комуникация или други материали, въвеждани и съхранявани
в Услугите от вас („Данни на услугите“), са подробно описани в Главното споразумение
за абонамент или друго приложимо споразумение между Вас и Rep2b, във връзка с
достъпа ви и използването от вас на тези услуги (наричани общо „Споразумение за
услуги“).
Абонатите на нашите Услуги са единствено отговорни за изготвянето на политики и
спазването на всички приложими закони и разпоредби, както и всички политики,

споразумения или други задължения, свързани със събирането на лични данни, във
връзка с използването на Услугите ни от физически лица (наричани също „Субекти на
лични данни“), с които нашите Абонати взаимодействат. Ако сте физическо лице, което
взаимодейства с Абонат, използващ услугите ни, тогава ще бъдете насочени да се
свържете с нашия Абонат за съдействие при всякакви искания или въпроси, свързани с
вашите лични данни.
Събираме информация под ръководството на нашите Абонати и нямаме директни
взаимоотношения с физическите лица, чиито лични данни обработваме, във връзка с
използването на Услугите ни от абоната. Ако сте физическо лице, което взаимодейства
с Абонат, използващ Услугите ни (например клиент на някой от нашите Абонати) и
бихте желали да промените вашата контактна информацията или вече не желаете да
бъде контактувано с вас от някой от нашите Абонати, които използват нашите Услуги,
моля, свържете се с Абоната, с който взаимодействате директно.
3. Информация, която ни предоставяте
Информация за Сметка и регистрация:
Ние изискваме и може да събираме ваши лични данни, като вашето име, адрес,
телефонен номер, имейл адрес, ID на месинджър и информация за кредитна карта
(където е приложима), както и определена свързана информация, като името на
компанията и името на уеб сайта ви, когато вие си регистрирате Сметка за достъп или
използвате една или повече от нашите Услуги („Сметка“). Също така, изискваме и
събираме лична информация, като например имейл адрес и име или псевдоним от
всяко лице, което упълномощавате да влиза и да използва Услугите ни във връзка с
вашата Сметка.
Ако се регистрирате за пробна безплатна Сметка, не е необходимо да въвеждате
информацията за кредитната си карта, освен ако и докато не решите да продължите с
платен абонамент за услугите ни. За обработката на кредитни карти се използва като
посредник трета страна. На този посредник не е разрешено да съхранява, задържа или
използва данните ви за плащане с каквато и да е цел, освен за обработка на кредитни
карти от наше име.
Използваме всяка информация, описана по-горе като „Информация за сметката“ за
целите на тези правила. Като ни предоставите доброволно информация за вашата
Сметка, вие декларирате, че сте собственик на тези лични данни или по друг начин
имате необходимото съгласие да ни я предоставите.
Друго предоставяне на информация:
Ние изискваме и може да събираме лични данни от вас, когато изпращате уеб
формуляри на нашите уеб сайтове или като използвате интерактивни функции на уеб
сайтовете, включително: искане за поддръжка или друга комуникация с нас.
Информация за участник:

Изискваме и може да събираме лични данни, като ваше име, адрес, телефонен номер
и имейл адрес, когато се регистрирате или присъствате на спонсорирано събитие или
други събития, на които членува Rep2b.
Мобилно устройства:
Когато изтегляте и използвате нашите Услуги, ние може да събираме информация за
вида на устройството, което използвате, и версията на операционната система.
4. Информация, която събираме от вас на нашите уеб сайтове
„Бисквитки“ и други технологии за проследяване:
Rep2.com НЕ използва бисквитки на своите уеб сайтове.
Rep2b НЕ си партнира с трети страни, за да показва реклами на уеб сайтове.
Rep2b НЕ използва скриптове на трети страни за анализ на поведението на
посетителите в уеб сайтовете.
Логове:
Събираме определена информация и я съхраняваме в логове, когато взаимодействате
с нашите уеб сайтове и услуги. Тази информация включва адресите на интернет
протоколите (IP), както и типа на браузъра, URL адресите на страници за препращане,
дата/час. Логовете се изтриват периодично. Ние НЕ предоставяме тази информация на
трети страни.
Анализ:
Анализираме поведението на посетителите в уеб сайтовете, включително но не само
времето на престой и интеракциите им. Ние НЕ предоставяме тази информация на
трети страни.
5. Събраната информация от други източници
Социални мрежи (Уиджети):
Rep2b НЕ включва функции на социални мрежи.
Информация от услуги на трети страни:
Rep2b НЕ получава информация за вас, включително лична, от услуги на трети страни.
Rep2b НЕ използва услуги за единичен вход.
6. Как използваме информацията, която събираме

Общи приложения:
Ние може да използваме информацията, която събираме за вас (включително лични
данни) за следните цели (а) да ви осигурим достъп и право да използвате Услугите; в)
да обработваме и извършваме транзакции като Ви изпращаме съответната
информация, включително уведомления, фактури и потвърждения; г) да
осъществяваме комуникация с вас, във връзка с ваши въпроси и искания, осигуряване
на обслужване, включително изпращане на технически известия, известия за
актуализации, сигнали за сигурност и съобщения за поддръжка и административни
съобщения;
Правна основа за обработка (само за посетители в ЕИП):
Ако сте посетител на Европейското икономическо пространство, нашата правна основа
за събиране и използване на лични данни, описана по-горе, ще зависи от съответните
лични данни и конкретния контекст, в който ги събираме.
Обикновено обаче, ще събираме лични данни от вас, само когато имаме нужда от
лични данни, за да сключим договор с Вас (например да Ви предоставим нашите
Услуги), когато обработката е в наш легитимен интерес и не се отменя от вашите
интереси за защита на личните данни или вашите основни права и свободи или когато
имаме вашето съгласие. В някои случаи, може да имаме и юридическо задължение да
събираме лични данни от вас.
Ако Ви молим да предоставите лична информация, за да спазвате законово изискване
или да осъществяваме контакт с Вас, ще я изясним в съответното време и ще Ви
уведомим дали предоставянето на лична информация е задължително или не (както и
на възможните последици, ако не предоставите личната си информация).
Също така, ако събираме и използваме вашите лични данни, разчитайки на
легитимните ни интереси, ще ви информираме в съответното време защо трябва да
използваме вашите лични данни. Ако обработваме лични данни, разчитайки на вашето
съгласие, можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време.
Ако имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация относно правното
основание, на което събираме и използваме вашите лични данни, моля свържете се с
нас чрез данните за контакт, предоставени в секцията „Свържете се с нас“ по-долу.
7. Споделяне на събраната информация
Доставчици на услуги от трети страни:
Споделяме информация, включително лични данни, с нашите доставчици на услуги от
трети страни, които използваме за осигуряване на хостинг и поддръжка на нашите уеб
сайтове, разработка на приложения, архивиране, съхранение, обработка на плащания
и други услуги за нас. Тези доставчици на услуги от трети страни може да имат достъп
до или да обработват вашите лични данни, за да предоставят тези услуги за нас. Не
разрешаваме на нашите доставчици на услуги от трети страни да използват личните

данни, които споделяме с тях, за техни маркетингови цели или за друга цел, освен във
връзка с услугите, които ни предоставят.
Съответствие със закони и молби за правоприлагане; Защита на правата ни:
В определени ситуации може да ни се наложи да разкриваме лични данни в отговор на
законосъобразни искания от страна на обществени органи, включително за да
изпълним изискванията за национална сигурност или правоприлагане. Ние можем да
разкриваме лични данни, за да отговорим на призовки, съдебни разпореждания или
правни процедури или да установим, или да упражним своите законни права, или да се
защитим срещу правни искове. Също така, можем да споделяме такава информация,
ако смятаме, че е необходима, за да разследваме, предотвратяваме или
предприемаме действия по отношение на незаконни дейности, съмнения за измама,
ситуации, включващи потенциални заплахи за физическата безопасност на всяко лице,
нарушения на нашето Споразумение за услуги или по друг начин изисквано от закона.
Препоръки:
От време на време може да публикуваме ваши препоръки към нас на уеб сайтовете,
които могат да съдържат лични данни. Ние получаваме вашето съгласие да
публикуваме вашето име заедно с вашата препоръка или коментар. Ако искате да
актуализирате или изтриете препоръката, можете да се свържете с нас на адрес
privacy@rep2b.com.
Препратки:
Ако решите да използвате услугата ни за препращане, за да разкажете на приятел за
нашите продукти и услуги, ще ви помолим за името и имейл адреса на вашия приятел.
Трябва само да предоставите името и имейл адреса на приятеля си, ако имате
основателни убеждения, че няма да възрази срещу това, че се свързвате с него/нея.
Ако го направите, автоматично ще изпратим на приятеля ви имейл, който го кани да
посети уеб сайтовете, и ще съхраняваме тази информация с цел изпращане на
първоначалния имейл и проследяване на успеха на нашата програма за препращане.
Вашият приятел може да се свърже с нас на privacy@rep2b.com, за да поиска да
премахнем неговата/нейната информация от базата данни.
Общностни форуми:
Уеб сайтовете могат да предлагат публично достъпни блогове, форуми на общността,
секции за коментари, дискусионни форуми или други интерактивни функции
(„Интерактивни области“). Трябва да сте наясно, че всяка информация, която
публикувате в Интерактивна зона, може да бъде прочетена, събрана и използвана от
други, които имат достъп до нея. За да поискате премахване на личните ви данни от
интерактивна зона, свържете се с нас на адрес privacy@rep2b.com. В някои случаи,
може да не успеем да премахнем вашите лични данни, в който случай ще ви
уведомим, ако не сме в състояние да го направим и защо.

С вашето съгласие:
Също така, може да споделяме ваши лични данни с трети страни, когато имаме вашето
съгласие да направим това.
8. Международен трансфер на лична информация
Международни трансфери:
Съхраняваме лични данни за посетители на уеб сайтове и абонати в рамките на ЕИП. За
да улесним глобалните си операции в други държави и територии, можем да
прехвърлим и да получим достъп до такива лични данни от цял свят, включително от
други страни, в които Rep2b оперира.
Ако посещавате нашите уеб сайтове от ЕИП или други региони със закони, които
регулират събирането и използването на лични данни, моля, имайте предвид, че
приемате възможността вашите лични данни да бъде прехвърлени в друга територия и
друга юрисдикция, в която Rep2b оперира. С предоставянето на вашите лични данни,
вие се съгласявате с всяко прехвърляне и обработка в съответствие с тези правила.
9. Друга важна информация за поверителността
Уведомление до крайните потребители
Услугите ни са предназначени за използване от организации. Когато Услугите ни бъдат
предоставени на ваше разположение чрез наш Абонат, тази организация е
Администраторът на личните ви данни. Вашите въпроси и искания за поверителност на
данните трябва първоначално да бъдат изпратени на Абоната на Rep2b в качеството му
на Администратор на лични данни. Rep2b не носи отговорност за политиките за
поверителност или практиките за сигурност на своите Абонати, които може да са
различни от тези.
Абонатите на Rep2b са в състояние да:
-

ограничат, преустановят или прекратят достъпа ви до Услугите;
имат достъп и управляват личните ви данни, които вие сте им предоставили;
имат достъп и възможност да експортират личните ви данни, обработвани от тях;
могат да променят вашите лични данни, включително профила ви.

Съхранение на данни
Когато Rep2b е Администраторът на лични данни (например личните данни, свързани с
Посетители на уеб сайтове, Участници и физически лица, които се регистрират за
ползване на нашите Услуги), ние запазваме личните данни, които събираме, когато
имаме непрекъснат легитимен бизнес интерес за това (например, да ви предоставяме
нашите Услуги, да ви дадем възможност за участие в събитие и да спазим
приложимите законови, данъчни или счетоводни изисквания).

Когато ние нямаме непрекъснат легитимен бизнес интерес да обработваме вашите
лични данни, ние ще ги изтрием или анонимизираме.
Ако вашите лични данни се обработват в рамките на Данните на услугите на Абоната,
ние ще обработваме личните ви данни, толкова дълго, колкото ни е указано от
съответния Абонат, който е Администраторът на Данните на услуги.
10. Как да упражнявате правата си за защита на данните
Имате определени възможности за избор, когато става въпрос за личните ви данни. Подолу са обобщени тези възможности, как да ги упражнявате и ограниченията.
Коригиране, актуализиране и премахване на информацията ви:
Лице, което се стреми да упражнява правата си за защита на личните данни по
отношение на личната информация, съхранена или обработена от нас от името на
нашия Абонат в рамките на Данните на услугите на Абоната (включително да търси
достъп, да коригира, обработването на такива лични данни) трябва да насочи своята
заявка към нашия Абонат (Администратора на лични данни). Услугите ни предоставят
на нашите Абонати средства, чрез които те да удовлетворят вашето:
- право за коригиране на лични данни;
- право на достъп, включително история на промените;
- право на преносимост;
-

право да бъдеш забравен.

Достъп и актуализиране или изтриване на информацията ви:
Нашите Услуги дават възможност на упълномощени лица да има достъп, да
актуализират и да изтриват определени лични данни в рамките на Услугите. Имайте
предвид, обаче, че може да се наложи да запазим определена информация за целите
на воденето на записи, извършването на сделки или спазването на нашите правни
задължения.
Деактивиране на потребителския ви профил:
Ако вече не искате да използвате нашите Услуги, Абонатът на Rep2b може да
деактивира вашия профил. Моля, първо да се свържете с Абоната на Rep2b с молбата
си. Ако сте Абонат на Rep2b и не сте в състояние да деактивирате профил на
потребител през административните настройки, моля, изпратете имейл на
support@rep2b.com. Моля, имайте предвид, че деактивирането на вашия профил не
изтрива информацията ви; Вашата информация остава видима за останалите
потребители на Услугите, въз основа на вашите предишни активности в Услугите.
Искайте да спрем да използваме информацията ви:
Можете да поискате вашите лични данни повече да не бъдат достъпвани, съхранявани,
използвани и обработвани, когато смятате, че Абонат на Rep2b или ние не разполагаме
с подходящи права за това. Ако например смятате, че е бил създаден ваш профил в

Услугите без ваше разрешение или вече не сте активен потребител, можете да
поискате да изтрием профила ви, както е предвидено в тези правила. Когато ни дадете
съгласието да използваме вашите лични данни за ограничена цел, можете да се
свържете с нас, за да оттеглите това съгласие. Когато правите такива искания, може да
ни е нужно време, за да разследваме и улесним изпълнението на вашето искане.
Моля, обърнете внимание, че потребител на Абонат на Rep2b първо трябва да се
свърже с Абоната на Rep2b с искане да спре достъпа, съхранението и използването на
личните данни. Ако има забавяне или спор относно това дали имаме право да
продължим да използваме вашите лични данни, ние ще ограничим по-нататъшното
използване на вашите лични данни, докато искането бъде удовлетворено или спорът
не бъде разрешен, при условие че Абонатът на Rep2b не възрази (където приложимо).
Други права за защита на данните:
Ако желаете да упражнявате други права за защита на данните, които са достъпни за
вас съгласно местните закони за защита на данните (като например правото на
преносимост на данни или ограничаване на данните), моля, изпратете заявката си на
privacy@rep2b.com и ние ще предприемем действия в съответствие с приложимите
закони за защита на данните.
11. Лична информация за деца
Съзнателно НЕ събираме лични данни от деца на възраст под 13 години. Ако сте на
възраст под 13 години, моля, не изпращайте никакви лични данни чрез уеб сайтовете
или Услугите ни. Насърчаваме родителите и законните настойници да следят
използването на интернет на децата си и да спомогнат за налагането на тази политика,
като инструктират децата си никога да не предоставят лична информация чрез уеб
сайтовете или Услугите без тяхното разрешение. Ако имате основание да смятате, че
дете на възраст под 13 години ни е предоставило лични данни чрез уеб сайтове или
Услуги, моля, свържете се с нас на адрес privacy@rep2b.com и ще използваме разумни
търговски усилия, за да изтрием тази информация.
12. Бизнес транзакции
Ние можем да възложим или прехвърлим тази Политика, както и вашата Сметка и
свързаната с нея информация и данни, включително личните данни, на всяко лице или
организация, което придобива цялата или по-голямата част от цялата ни дейност,
акции или активи, или с когото се сливаме. Ако го направим, ще го информираме за
изискването да управлява вашата лична информация в съответствие с тази Политика.
14. Промени в тази политика
Тази политика може да се актуализира периодично, за да отразява променящите се
законови, регулаторни или оперативни изисквания. Препоръчваме ви периодично да
преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за
поверителност.

Ако има съществени промени в тези правила, ще бъдете уведомени, че ще
публикуваме видно известие на уеб сайтовете, преди промяната да влезе в сила. Ако
ние сме задължени от закона да го направим, ние ще търсим вашето съгласие, преди
тези съществени промени да влязат в сила.
Ако не приемете промени в тази Политика, моля, преустановете използването на уеб
сайтовете и Услугите.
15. Свържете се с нас
Ако имате въпроси относно тази Политика или за практиките на Rep2b за
поверителност, моля, свържете се с нас на имейл адрес privacy@rep2b.com.

