Защита на вашите данни
Натура Форта ЕООД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на
Вашите лични данни, които предоставяте в сайта управляван от нас и възможност за
управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на
изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим Ви да
отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за
поверителност, която можете да достъпите във всеки един момент като, като потърсите
линка Поверителност, в долната част на всяка една наша страница.

Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
На сайта ни предоставяме възможности да използвате услугите ни като регистрирани
потребители.

Регистрация/Създаване на акаунт
Ползването на част от Услугите е възможно след регистрация. За да създадете собствен
акаунт, е необходимо да въведете: име, фамилия, имейл адрес и парола. В допълнение
се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с
Условията (дата, час и IP адрес).

Данни, съхранявани във Вашия акаунт
Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да
съхранявате във Вашия акаунт в Сайта.

Типове данни

Период на
съхранение

Регистрационни данни
(като име, фамилия,
имейл адрес) и
информация за
извършването на
регистрацията и
съгласяването с
Условията (дата, час,
IP адрес)

За целия период
на поддържане на
акаунта в Сайта и
до 1 /една/ година
от прекратяване
на регистрацията

Пояснения

Данните Ви идентифицират като
страна по Договора за предоставяне
на Услугите в Сайта. С цел
разрешаване на възможни спорове,
възникнали или станали известни след
прекратяване на споразумението за
ползване на Услугите и във връзка със
ЗЕДЕУУ(ЗАКОН ЗА
ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И
ЕЛЕКТРОННИТЕ
УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ ),
тези данни се съхраняват за период
до 1 /една/ година след прекратяване
на акаунта.

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни
и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за подълъг от посочения срок до окончателно приключване на възникналия спор или
производство пред всички инстанции. Посочения срок може да бъде променен, в
случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно
действащото законодателство.

Резервираност (Backup)
С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по
технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните.
Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни
копия е 30 дни.

Трети лица
Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи:
когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от
компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично
съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на
Натура Форта ЕООД и/или други потребители на Услугите.

Какви специфични данни събираме от Вашите регистрации и данни, събирани от
всички потребители вижте в Политиката за Поверителност

Бисквитки и други методи за запазване на Вашите данни
Когато потребителите използват нашите услуги и портфолио от уеб сайтове,
използваме различни начини за осигуряване на по-добрата работа на услугите ни.
Важна част от тях са бисквитките. Разгледайте Политиката ни за бисквитките, която
регламентира използването на бисквитките на нашите сайтове.
За верифициране на регистриран профил и спазване на нашите законови задължения,
свързани с информационната сигурност и в изпълнение на законосъобразните
предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи.
За предоставяне на релевантни реклами обработваме типа устройство, геолокация,
както и посочени имейли във форми за съгласие, данни от бисквитки и други данни.
За анализ и проучвания обработваме данни от бисквитки и други данни, които могат да
съдържат уникален онлайн идентификатор.

Функционални данни
Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.
В Сайта се използват логове със следните цели:

За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на
технически проблеми;

За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;

Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електрони
волеизявления).

Лог за влизане в акаунт. Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично
блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той се поддържа за период
до 1 /една/ година, като съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали
влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес.

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application
Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за
установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от
посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат
да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и
устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология
за сигурност, базирана на бисквити.

Има данни, които са ни необходими, за да можем да ви гарантираме функциониране на
услугата. Без тях не можем да ви представим желаната функционалност.
Например, логнали сте на сайта, за да коментирате през вашия профил на сайта. Няма
как да разпознаваме, че това сте вие при всяко зареждане на нова страница от сайта, ако
не сте ни позволили.

Всички тези данни се записват по начин, който затрудняват вашето разпознаване. За
целта използваме анонимизирани бисквитки. Ако не желаете да съхраняваме тези
бисквитки, моля напуснете сайта ни.

Приемам Не приемам

