Правила за поверителност
За Deutsche Leasing Group правото ви на информационно
самоопределение, както и защитата на личната ви неприкосновеност при
обработването на лични данни и използването на нашата интернет оферта
са от особено значение. Ето защо Deutsche Leasing Group е предприела
технически и организационни мерки за сигурност, за да гарантира тази
защита. По-долу ще намерите преглед на това кои лични данни с каква цел
се обработват.

I. Обща информация за обработката на данни
1. ОРЗД Обхват на обработката на данни
Личните данни, които предоставяте при посещение на нашия уебсайт, ще бъдат
обработени в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на
данните (ОРЗД) и всички други приложими правни разпоредби.
2. Правно основание
Ако обработването на лични данни е необходимо, за да се защитят законните
интереси на Deutsche Leasing AG или на трета страна, и интересите, основните
права и свободи на субекта на данни не надхвърлят първия интерес, то като
правна основа за обработката служи член 6, параграф 1, буква е) ОРЗД.
3. Заличаване на данни и продължителност на съхранение
Личните данни на субекта се заличават или блокират веднага, след като целта за
съхранението престане да се прилага.

II. Предоставяне на уебсайт и създаване на
регистрационни файлове
1. Описание, обхват и правно основание за обработка на данни
При всеки достъп до нашия уеб сайт нашата система автоматично събира данни и
информация от компютърната система на повикващия компютър. Събират се
следните данни:
(1) информация за използвания вид и версия на браузъра;
(2) операционната система на потребителя;
(3) доставчика на интернет услуги на потребителя;
(4) IP адреса на потребителя;
(5) дата и час на достъпа;
(6) уебсайтовете, от които системата на потребителя достига до този уебсайт;
(7) уебсайтовете, до които системата на потребителя е осъществила достъп чрез
този уебсайт.
Тези данни се съхраняват и в логистичните файлове на нашата система. Не се
извършва съхраняване на тези данни заедно с други лични данни на потребителя.
2. Правно основание за обработка на данни

Правното основание за временното съхраняване на данни и регистрационните
файлове е член 6, параграф 1, буква е) ОРЗД.
3. Цел на обработката на данни
Необходимо е временно и краткосрочно съхранение на IP адреса на потребителя
от системата, за да може уебсайтът да бъде доставен на неговия компютър. За да
се направи това, IP адресът на потребителя трябва да се съхранява за времето на
сесията.
Съхранението в регистрационните файлове се извършва, за да се гарантира, че
уебсайтът функционира. Освен това данните се използват за оптимизиране на
уебсайта и за гарантиране на сигурността на нашите информационни системи.
Данните няма да бъдат анализирани за маркетингови цели в този контекст.
Поради тези цели имаме легитимен интерес от обработка на данните
съгласно член 6, параграф 1, буква е) ОРЗД.
4. Продължителност на съхранение
Данните ще бъдат изтрити, когато сесията бъде затворена. Регистрационните
файлове на уеб сървъра се записват за 90 дни и след това се архивират на ленти
за 30 дни. IP адресите на потребителите са изтрити или анонимизирани, така че
вече не е възможно да бъдат причислени към търсещия клиент.
5. Възможност за възражение и изтриване
Събирането на данни за предоставянето на уебсайта и съхраняването на данни в
регистрационните файлове е необходимо за функционирането на интернет сайта.
Поради това не съществува възможност за възражение от страна на ползвателя.

III. Използване на бисквитки
1. Описание и обхват на обработката на данни
Уебсайтът използва бисквитки с ограничен срок на експлоатация за статистическа
оценка и анализ на използването му, както и за оптимизация за вас. Използваме
бисквитки, за да направим този уебсайт по-удобен за потребителя. Някои
елементи на този уебсайт изискват повикващият браузър да може да бъде
идентифициран и след промяна на страница. Бисквитките съхраняват и предават
данни за езиковите настройки и информацията за влизане. Бисквитките са малки
текстови файлове, които се съхраняват в интернет браузъра или от интернет
браузъра в компютърната система. Когато потребител извика уебсайт, бисквитката
може да се съхранява в операционната система на потребителя. Бисквитките не са
част от системата ви и не могат да причинят никакви щети. Повечето браузъри са
настроени автоматично да приемат бисквитки. Бисквитката в системата на
потребителя позволява браузърът да бъде ясно идентифициран, когато сайтът се
извика отново, което улеснява използването му.
Можете да забраните съхранението на бисквитките или да настроите браузъра си
да ви предупреждава за използването на бисквитки, или да отказва изпращането.
Всички функции на нашия уебсайт са достъпни за вас и без бисквитки. Ако
забраните бисквитките, това може да доведе до ограничения на функционалността
на нашите услуги.
Пикселите за проследяване се използват и в уебсайта, за да се контролират
офертите за ремаркетинг. Те не събират лични данни и не са свързани с лични
данни на компютъра на потребителя или с база данни.
2. Правно основание за обработка на данни

Правното основание за обработка на лични данни чрез използване на бисквитки е
член 6, параграф 1, буква е) ОРЗД.
3. Цел на обработката на данни
Целта на използването на технически необходимите бисквитки е да се опрости
използването на уебсайтове за потребителите. Някои функции на този уебсайт не
могат да се предлагат без използването на бисквитки. Затова е необходимо
браузърът да бъде разпознат дори след промяна на страница.
За следните приложения ни трябват бисквитки:
(1) влизане;
(2) приемане на езиковите настройки;
(3) запаметяване на термините за търсене.
"Бисквитките за анализ" се използват за подобряване на качеството на сайта и
съдържанието му. Анализирайки бисквитките, научаваме как се използва сайтът и
по този начин можем постоянно да оптимизираме офертата си. Нашият легитимен
интерес за обработване на лични данни се състои и в тези цели в съответствие с
член 6, параграф 1, буква е) ОРЗД.
4. Продължителност на съхранението, възможност за възражение и за
изтриване
Бисквитките се съхраняват на компютъра на потребителя и се изпращат от
потребителя до нашия сайт. Следователно като потребител имате пълен контрол
върху използването на бисквитки. Чрез промяна на настройките в интернет
браузъра можете да забраните или ограничите предаването на бисквитки. Вече
записаните бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да се
направи и автоматично. Ако бисквитките за нашия уебсайт са деактивирани, може
да не е възможно да използвате всички функции на сайта в пълния им обем.

Информационни приложения от други доставчици
Google Maps:
За този уебсайт се използва Google Maps за показване на карти. Това позволява
показването на интерактивни карти директно в уебсайта и използването на функцията
на картата. Google Maps използва персистиращи бисквитки. Посещавайки долната част
на този сайт, където се използва Google Maps, Google получава информация, когато
сте посетили съответната подстраница. Освен това данните, посочени в точка II.1, ще
бъдат предадени на Google.
При това е без значение дали сте влезли чрез потребителски акаунт в Google. Ако сте
влезли в Google, вашите данни ще бъдат причислени към вашия потребителски акаунт
за Google. Ако не желаете такова разпределение, трябва да излезете от системата,
преди да извикате функцията за карта. Google записва вашите данни като
потребителски профил и ги използва за реклама, пазарни проучвания и/или
персонализиран дизайн на уебсайтове. Такава оценка ще бъде извършена поспециално (дори за нерегистрираните потребители) за предоставяне на реклами в
зависимост от нуждите и за информиране на други потребители на социалната мрежа
за дейностите ви на този уебсайт. Имате право да възразите срещу създаването на
тези потребителски профили и трябва да се свържете с Google, за да упражните това
право.

За повече информация относно целта и обхвата на събирането и обработката на
данни от Google, ще намерите в декларациите за защита на данните на доставчика.
Още информация за вашите права и възможности за настройки за поверителност ще
намерите на: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Google обработва личните ви данни и в Съединените щати и съблюдава Щита за
личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.

IV. Формуляр за контакт и имейл контакт
1. Описание и обхват на обработката на данни
На нашия уебсайт е достъпен формуляр за контакт, който може да се използва за
електронно свързване. Ако потребител използва тази възможност, данните,
въведени в маската за въвеждане, които ще ни бъдат предадени и съхранени са:
(1) IP адресът на потребителя;
(2) дата и час на регистрация.
За обработка на данните вашето съгласие ще се получава като част от процеса на
задаване и се прави позоваване на настоящата декларация за поверителност.
Като алтернатива, може да се свържете с нас чрез предоставения имейл адрес. В
този случай ще се съхраняват личните данни на потребителя, предадени с
имейла. В този случай данните няма да бъдат предавани на трети страни. Данните
ще се използват изключително за обработка на разговора.
2. Правно основание за обработка на данните
Ако потребителят е дал съгласието си, правното основание за обработка на
данните е член 6, параграф 1, буква а) ОРЗД;
Правното основание за обработването на данните, предавани в процеса на
предаване на електронна поща, е член 6, параграф 1, буква е) ОРЗД. Ако целта на
електронния контакт е сключването на договор, допълнителното правно основание
за обработка е член 6, параграф 1, буква б) ОРЗД.
3. Цел на обработката на данни
Обработката на лични данни от маската на въвеждане ни служи единствено за
обработка на контакта. При контакт по електронна поща, той също представлява
необходимият легитимен интерес за обработване на данните.
Другите лични данни, обработвани по време на процеса на изпращане, се
използват за предотвратяване на злоупотреби с формуляра за контакт и за
гарантиране на сигурността на информационните ни системи.
4. Продължителност на съхранението
Данните се заличават веднага щом престанат да са необходими за постигане на
целите на тяхното събиране. За личните данни от входящата маска на формуляра
за контакт и тези, изпратени по електронна поща, това е така, когато съответният
разговор с потребителя е приключил. Разговорът приключва, когато
обстоятелствата показват, че конкретния въпрос е изчерпателно изяснен.
Допълнителните данни, събрани по време на процеса на изпращане, ще бъдат
изтрити не по-късно от седем дни.
5. Възможност за възражение и изтриване

Потребителят има възможност да оттегли съгласието си за обработването на
личните данни по всяко време. Ако потребителят се свърже с нас по електронна
поща, той може да възрази срещу съхраняването на личните данни по всяко време
с действие за в бъдеще. В такъв случай разговорът не може да продължи.
Моля, изпращайте всякакви искания за информация или оттегляне на съгласие,
както и всякакви възражения срещу обработката на вашите данни, по електронна
поща на адрес
service@deutsche-leasing.com
или на адреса, посочен в Impressum. Уверяваме ви, че в такъв случай всички
лични данни, съхранени по време на контакта, ще бъдат изтрити.

IV a. Бюлетини и електронни известия
Изпращаме бюлетини, имейли и други електронни известия (наричани по-нататък
"бюлетини") само със съгласието на получателите или със законно разрешение. Ако
съдържанието на бюлетина е описано конкретно в контекста на абонамент, то е от
решаващо значение за съгласието на потребителите. Освен това, нашите бюлетини
съдържат информация за услугите ни и нас.
За да се абонирате за бюлетините ни, обикновено е достатъчно да въведете вашия
имейл адрес. Въпреки това, ние може да ви помолим да попълните име, за да можем
да се обърнем лично към вас в бюлетина или всякаква друга информация, необходима
за целите на бюлетина.
Процедура с двойно включване: регистрацията за бюлетина ни по принцип се
извършва в процедура за двойно съгласие. С други думи, ще получите имейл, след
като сте се регистрирали, с който да потвърдите регистрацията си. Това потвърждение
е необходимо, за да не може никой да се регистрира с чужди имейл адреси.
Абонаментът за бюлетина се регистрира, за да може процесът на регистрация да се
докаже в съответствие със законовите изисквания. Това включва съхраняването на
времето за влизане и потвърждаване, както и на IP адреса. По същия начин се
регистрират и промените в данните ви, съхранявани при доставчика на услуги по
изпращането.
Изтриване и ограничаване на обработването: имаме право да съхраняваме
отписаните имейл адреси до три години преди да ги изтрием в съответствие с нашия
легитимен интерес да докажем, че преди това е било дадено съгласие. Обработката
на тези данни е ограничена до целта на евентуалната защита срещу искове.
Индивидуално искане за заличаване е възможно по всяко време, при условие че в
същото време е потвърдено предишното наличие на съгласие. В случай на
задължения за постоянно спазване на възражения, си запазваме правото да
съхраняваме имейл адреса в списък с блокирани данни (т. нар. "списък с блокирани
данни") само за тази цел.
Протоколирането на процедурата за регистрация се основава на легитимните ни
интереси за целите на доказване на законосъобразното ѝ извършване. Когато
възлагаме на доставчик на услуги да изпраща имейли, това се извършва в
съответствие с легитимните ни интереси чрез ефективна и сигурна система за

доставки.
Забележки относно правното основание: бюлетинът се изпраща въз основа на
съгласието на получателите или, ако не се изисква съгласие, въз основа на
легитимните ни интереси в областта на прекия маркетинг, ако и доколкото това е
разрешено от закона, например в случай на реклама за съществуващи клиенти. Когато
възлагаме на доставчик на услуги да изпраща имейли, това се извършва в
съответствие с легитимните ни интереси. Протоколирането на процедурата за
регистрация се основава на легитимните ни интереси за целите на доказване на
законосъобразното ѝ извършване.
Съдържание: информация за нас, нашите услуги, промоции и оферти.
Условия за използване на безплатни услуги: от съгласието за изпращане на писма
може да зависи използването на безплатни услуги (напр. достъп до определено
съдържание или участие в определени промоции). Ако желаете да използвате
безплатната услуга, без да се абонирате за бюлетина, моля, свържете се с нас.


Видове данни, които се обработват: инвентарни данни (напр. имена, адреси),
данни за контакт (напр. електронна поща, телефонни номера),
метаданни/комуникационни данни (напр. информация за изделието, IP адреси),
данни за използването (напр. посетени уебсайтове, интерес към съдържанието,
време на посещението).



Заинтересовани лица: комуникационни партньори, потребители (напр.
посетители на уебсайтове, потребители на онлайн услуги).



Цел на обработката: пряк маркетинг (напр. по електронна поща или по пощата),
услуги по договор и обслужване на клиенти.



Правни основания: съгласие (член 6, параграф 1, изр. 1, буква a) ОРЗД), законни
интереси (член 6, параграф 1, изр. 1, буква е) ОРЗД).



Възможност за възражение (opt-out): може да отмените получаването на
бюлетина ни по всяко време, т. е. да оттеглите вашето съгласие или да възразите
срещу по-нататъшната доставка. Връзка за отмяна на бюлетина може да се
намери или в края на всеки бюлетин, или като се използва една от горепосочените
възможности за контакт, за предпочитане имейл.

Използвани услуги и доставчици на услуги:
HubSpot: имейл маркетингова платформа; доставчик на услугите: HubSpot, Inc., 25 First
St., 2nd floor, Cambridge, Massachusetts 02141, USA; уебсайт: https://www.hubspot.de;
декларация за поверителност: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

V. Уеб анализ от Google Analytics (инструмент за
проследяване)
В съответствие с нашия законен интерес (т. е. интереса за анализа, оптимизирането и
икономическото функциониране на онлайн офертата ни по смисъла на член 6, точка 1,
буква е) ОРЗД) използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). Google
използва бисквитки. Информацията, генерирана от бисквитката за използването на

онлайн офертата от потребителя обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и
се съхранява там.
Google ще използва тази информация от наше име с цел оценка на използването на
сайта ни от потребителите, съставяне на отчети за дейността на сайта и за да ни
предоставя други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на
интернет. Обработените данни могат да се използват за създаване на псевдонимни
потребителски профили.
Използваме Google Analytics само с активна IP анонимизация. Това означава, че
Google намалява IP адреса на ползвателите в рамките на държавите-членки на
Европейския съюз или в други държави, които са страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP
адрес ще бъде прехвърлен на Google сървър в САЩ и ще бъде съкратен там.
IP адресът, предоставен от браузъра на потребителя, няма да бъде слят с други данни
от Google. Потребителите могат да попречат на съхранението на бисквитки, като
настроят съответно софтуера на браузъра си.
За повече информация относно използването на данни от Google и настройките и
възможностите за възражение, вижте декларацията за поверителност на Google
(https://policies.google.com/technologies/ads) и настройките за показване на Google
реклами (https://adssettings.google.com/authenticated).

VI. Връзки към външни доставчици
Доколкото се препраща към уебсайтове на други доставчици, тази декларация за
защита на данните не се прилага за тяхното съдържание. Информацията, която
операторите на тези страници евентуално събират, е извън знанието и контрола на
Deutsche Leasing Group. Ще намерите информация в декларацията за поверителност
на съответния уебсайт.

VII. Права на субекта на данните ("Информация за
защита на данните - нашата обработка на данните и
правата ви - информация съгласно членове 13 и 14 от
Основния регламент за защита на данните (ОРЗД)
Извън уебсайта ние обичайно обработваме лични данни в рамките на нашите делови
отношения. Информация за това обработване на данни и вашите претенции и права за
защита на данните, някои от които също засягат обработката на данни на нашия
уебсайт, може да бъде намерена в нашата декларация за защита на данни.
https://www.deutscheleasing.com/site/DL.com/get/documents_E138887141/cms/downloads/Gesetzliche%20Inhalt
e/20190409-Datenschutzhinweise_EN.pdf
Там ще намерите информация по следните теми:

1. Кой отговаря за обработката на данни и към кого мога да се обърна?
2. Какви източници и данни използваме?
3. За какво обработваме вашите данни (цел на обработването) и на какво правно
основание?
a. С цел изпълнение на договорните задължения (член 6, параграф 1,
буква б) ОРЗД).
b. В рамките на обхвата на разглеждане на интереси (член 6, параграф 1,
буква е) ОРЗД).
c. Въз основа на вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква a) ОРЗД).
d. Поради правни изисквания (член 6, параграф 1, буква в) ОРЗД).
4. Кой получава данните ми?
5. Колко време ще се съхраняват данните ми?
6. Предават ли се данни на трета държава или на международна организация?
7. Какви права за защита на данните имам?
8. Длъжен ли съм да предоставя данни?
9. До каква степен е налице автоматизираното вземане на решения в отделни
случаи?
10. До каква степен данните ми се използват за профилиране (оценяване)?

Длъжностно лице по защита на данните
Отговорният субект по смисъла на Регламента на ЕС за защита на данните (ОРЗД) е:
Deutsche Leasing AG
Frölingstr. 15-31
61352 Bad Homburg v. d. Höhe
Deutsche Leasing AG е дружество на Deutsche Leasing Group
При въпроси относно тази декларация или относно защитата на личните ви данни
може да се свържете със служителя по защита на данните по всяко време на следния
имейл адрес:
datenschutz@deutsche-leasing.com

Политика за поверителност на
социалните медии
Deutsche Leasing управлява няколко "страници в социални медии", за да представя
своите услуги и оферти и за да взаимодейства с клиентите си (наричани по-нататък
"потребители").

I. Кой отговаря за страниците в социалните медии?
Отговорният субект по смисъла на Регламента на ЕС за защита на данните (DSГМО) е:
Deutsche Leasing AG
Frölingstr. 15-31
61352 Bad Homburg Homburg v. d. Höhe
Deutsche Leasing AG е дружество на Deutsche Leasing Group
При въпроси относно тази декларация или относно защитата на личните ви данни
може да се свържете със служителя по защита на данните по всяко време на следния
имейл адрес:
datenschutz@deutsche-leasing.com
Deutsche Leasing в качеството си на субект, отговарящ за тази страница, е сключило
споразумения с оператори, които наред с другото уреждат и условията за използване
на сайта в социалната мрежа.

II. Как ще се обработват вашите данни, когато посетите
страниците в социалните медии?
Когато посетите страниците в социалната мрежа на Deutsche Leasing, операторите на
сайтове събират и обработват личните ви данни дори да не сте регистрирани в
съответните мрежи.
Някои от личните данни, събрани и обработени от операторите при използването на
съответните фен сайтове, се предоставят на Deutsche Leasing в обобщен вид като
т. нар. потребителски статистики [„Insights“]. За целта операторът на сайта съхранява
бисквитка в крайното устройство на потребителя. Бисквитките са малки
информационни единици, които се съхраняват на вашето устройство. Това позволява
тази информация да бъде използвана на по-късен етап. Бисквитката, използвана на
фен страницата, съдържа уникален потребителски код, който се създава за всеки
потребител. Бисквитката остава активна за период от две години, освен ако не бъде
изтрита.
Изготвените потребителски статистики се предават на Deutsche Leasing в напълно
анонимизирана форма. Deutsche Leasing няма достъп до основните данни.

III. За какви цели се обработват данните?
Данните, събрани по време на посещението на фен сайта, се използват от оператора,
по-специално за разпространение на индивидуална реклама в мрежата му. Кои лични
данни за какви цели се обработват може да научите от съответните условия за
използване и насоки.
Deutsche Leasing използва събраната информация, за да оптимизира предложенията
си в социалните мрежи, например за да адаптира по-добре съдържанието към нуждите
на клиентите и потребителите. Например Deutsche Leasing ще получи информация кое
съдържание и кои приложения имат особена стойност за потребителите, за може да
осигури адекватно съдържание и да разработи функции, които да са от по-голям
интерес за потребителите.
Въз основа на събраната информация съответните мрежи изготвят също така
демографски и географски оценки и ги предоставят на Deutsche Leasing. Тази
информация се използва от Deutsche Leasing за целенасочени реклами, без да узнава
самоличността на посетителя. Ако посетителите използват сайтовете в социалните
медии на няколко устройства, събирането и анализът могат да се извършват и на
различни устройства, ако посетителите са регистрирани и са влезли в собствените си
профили.

IV. Правно основание и законни интереси
При обработването на лични данни Deutsche Leasing преследва интереса да
предостави на потребителите съвременен набор от информация, както и възможности
за взаимодействие в социалните мрежи. Обработката се извършва въз основа на
оценка на интересите в съответствие с член 6, параграф 1, изр.1, буква е) ОРЗД,
които винаги отчитат и вашите интереси.

V. Предават ли се лични данни на трети страни?
Deutsche Leasing няма влияние върху това дали LinkedIn, Twitter, Youtube, Instagram,
Kununu или Xing предават лични данни на трети страни. Deutsche Leasing не предава
лични данни на трети страни.

VI. Вашите права и допълнителна информация
Като субект на данни имате следните права, доколкото са изпълнени съответните
правни предпоставки:


право на информация, член 15 ОРЗД;



право на коригиране, член 16 ОРЗД;



право на изтриване, член 17 ОРЗД;



право на ограничаване на обработването член 18 ОРЗД;



право на преносимост на данните, член 20 ОРЗД;



право на възражение, член 18 ОРЗД.

Личните (рекламни) настройки в социалните мрежи ви позволяват да влияете върху
степента, в която потребителското ви поведение се записва при посещение на фен
стпаница.
Ако вече сте клиент на Deutsche Leasing, данните ви ще бъдат обработвани и в
контекста на деловите ви отношения с Deutsche Leasing. Моля, вижте Известието за
поверителност на информацията по този въпрос.
https://www.deutscheleasing.com/site/DL.com/get/documents_E138887141/cms/downloads/Gesetzliche%20Inhalt
e/20190409-Datenschutzhinweise_EN.pdf

Защита на данни в Twitter
Туитър е една от най-големите новинарски услуги в света, с около 330 милиона
активни потребители. Чрез регистриране в Twitter, потребителят автоматично
предоставя на фирмата право да обработва личните му данни.
При регистриране в Twitter предоставените данни автоматично се разрешават за
Съединените щати (като седалище), Ирландия (като европейско дъщерно
представителство) и всяка друга държава, в която Twitter развива дейност.
Независимо от политиката за защита на данните в държавата по произход, личните
данни като име и потребителско име, ще бъдат публично посочени. Като потребител
обаче можете да настроите дали Twitter има право да оценява местоположението ви и
да го използва за рекламни цели. Въпреки това рекламното съдържание не може да
бъде напълно деактивирано. Като потребител трябва активно да се откажете от
предаването на данните ви.
Публикуваните кратки съобщения (туитове) се считат за публична комуникация. Това
означава, че публикуваните мнения могат бъдат копирани и използвани повторно от
всеки, без да се нарушава поверителността на автора. Това се отнася за цялото
съдържание, свързано със съобщението, включително снимки, видеоклипове или
връзки към други уебсайтове.
За повече информация вж. Декларацията за поверителност на Twitter:
https://twitter.com/de/privacy

Защита на данни в LinkedIn - проследяване в LinkedIn и тагове
LinkedIn Insight
Този уебсайт използва LinkedIn Conversion Tracking на LinkedIn Ireland, Wilton Plaza,
Wilton Place, Dublin 2, Ireland ("LinkedIn"). LinkedIn Conversion Tracking е инструмент за
пренасочване и анализ, който се поддържа от LinkedIn Insight Tag. Тагът Insight води до
поставяне на бисквитка в уеб браузъра ви, когато посещавате уебсайта. Тагът Insight е
интегриран в този уебсайт и позволява събирането на данни, като например вашия IP
адрес, времето на посещение на сайта или извършването на определени действия

(като изтегляне или показване на страници). Освен това може да ви се представят
специални и подходящи предложения и препоръки в зависимост от услугите,
информацията и предложенията, за които сте се информирали на нашия уебсайт.
LinkedIn може също така да събира статистика с обобщени данни за използването и
посещението на нашия уебсайт. Бисквитката, съхранена от тага Insight във вашия
браузър, ще остане там, докато не бъде изтрита ръчно от вас или автоматично изтрита
след последното зареждане на тага Insight.
Принципно може да предотвратите съхранението на бисквитките чрез настройките на
вашия уеб браузър. Ако сте член на LinkedIn, изберете полето „Opt-out on LinkedIn“.
Лица, които не са членове избират "opt out". Повече информация за защитата на данни
в LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

Защита на данни в YouTube
Интегрираме видеоклиповете на платформата YouTube на доставчика Google Ireland
Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google е сертифициран съгласно
Споразумението към Щита за личните данни и предлага гаранция, че ще спазва
европейското право за защита на данните
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
IP адресът, предоставен от браузъра на потребителя, няма да бъде слят с други данни
от Google. Потребителите могат да предотвратяват съхранението на бисквитки, чрез
съответна настройка на софтуера на браузъра си. Потребителите могат също така да
попречат на Google да събират данни, генерирани от бисквитката и свързани с
използването на онлайн офертата на Google, както и обработката на тези данни от
Google, като изтеглят и инсталират приставката за браузър, налична на следния адрес:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
За повече информация относно използването данни от Google, настройките и
възможностите за възражение, моля, запознайте се с декларацията за поверителност
на Google (https://policies.google.com/technologies/ads) и с настройките за показване на
реклами от Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Защита на данните в Instagram
Какви данни събира Instagram?
Видовете информация, която Instagram събира, зависят от това как се използват
продуктите на Facebook. Тази информация може да видите, респ. изтриете, в
настройките на Facebook, респ. в настройките на Instagram.
Събрат се:


лични данни, подадени към момента на регистрацията;



данни за мрежите и връзките;



информация за начина на използване на продуктите. Например съдържание, с
което се взаимодейства, изпълнявани функции и действия;



информация за извършените покупки и сделки.

За по-подробна информация, моля, вижте тук:
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388?n=true .

Защита на данните в Xing
Xing е кариерна социална мрежа. Тук се поддържат професионални контакти. Много
лични потребителски данни в профила са публично видими не само за всички членове
на Xing, но и за нечленуващи потребители.
В декларацията си за поверителност Xing посочва кои лични данни се събират, как се
обработват и използват.
Става въпрос за информацията, която всеки потребител въвежда при регистрацията.
Това включва информация за:


имена;



дата на раждане;



бизнес;



данни за връзка;



професионален статут;

 компания, позиция, бранш.
Освен това има широк спектър от доброволна информация, която потребителите могат
да предоставят в своя профил, например за личните си интереси.

Според Xing данните ще се използват изключително за предоставяне на услуги на
потребителите. Освен това Xing уточнява в основните си принципи за защита на
данните, че личните данни няма да бъдат предавани на трети страни за рекламни или
маркетингови цели.
За повече информация относно политиката на защита на данни в Xing, моля посетете:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung .

Функция за споделяне в социалните медии с помощта
на бутона Shariff Media
Проектът C’t-Project Shariff заменя обичайните бутони за споделяне в социалните
мрежи и защитава поведението ви при сърфиране от любопитни очи. Едно щракване
върху бутона обаче е достатъчно, за да се споделя информация с други хора. Не е
необходимо да правите нищо друго за това - уебмастърът вече се е погрижил за
всичко.
Обичайните бутони за социални мрежи предават потребителски данни на Facebook &
Co. при всяко отваряне на страница и предоставят на социалните мрежи точна
информация за поведението ви при сърфиране (проследяване на потребителя). За
целта не е необходимо да сте влезли в системата или да сте член на мрежата.

Бутонът "Shariff" напротив, не установява пряк контакт между социалната мрежа и
посетителя, докато последният не задейства активно бутона "Share-Point".
По този начин Shariff предотвратява оставянето на цифрова следа на всяка посетена
от вас страница и подобрява защитата на данните. Shariff тук действа като междинно
звено - вместо браузъра, сървърът на оператора на уебсайта прави справка за броя на
харесванията и то само веднъж в минута, за да се ограничава трафикът. Посетителят
остава анонимен.
За повече информация:
https://smexctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.heise.de%2fct%2f
&umid=fbe2d6d1-ba9d-4214-8fc4ad00ca9b24b9&auth=fec8203be79d8a7a7073eb1b2d6fe89c2415970abdd1b85b80c7f0c6061aa558cc5450e6b2cabbaa. https://smexctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.heise.de%2fct%2f
artikel%2fShariff%2dSocial%2dMedia%2dButtons%2dmit%2dDatenschutz%2d2467514.html
&umid=fbe2d6d1-ba9d-4214-8fc4ad00ca9b24b9&auth=fec8203be79d8a7a7073eb1b2d6fe89c2415970a804cbc4a761228bc180899b5772a22874bdd9281

