Правна информация относно юридическо лице,
предоставящо услуги
Уеб-сайт с адрес bglekari.bg, използваният дизайн, софтуерните приложения
и наличната информация е изключителна собственост на “Бизнес Инсайд“
ООД, ЕИК: 204121026, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.
Хаджи Димитър блок 180, вх. Б, ет.1; адрес на офис: гр. Пловдив, ул.
Брезовско шосе 145, тел.: 0893 496 766. Забранено е всякакво
възпроизвеждане, копиране и/или използване без изричното съгласие на
юридическото лице, собственик на уебсайта.
От 1 януари 2002 г. е в сила в България Законът за защита на личните данни, с
който се постави основата на подробно регламентиране на обществените
отношения в областта на обработката и защитата на личната информация на
гражданите. Целта на Закона за защита на личните данни е да се гарантират
основните човешки права на неприкосновеност на личността и личния живот
посредством защитата на физическите лица при неправомерно обработване
на свързаните с тях лични данни.
Работа с лични данни на администратор – Бизнес Инсайд ООД.
Регистрацията в сайта и/или рекламното позициониране и създаване на
търговски профил е напълно доброволен акт. Всеки регистрирал се
потребител, предоставя доброволно необходимите лични данни /име, адрес
и телефон/ и дава изричното си съгласие за тяхното обработване, в
съответствие със законовите изисквания! Лични данни, които потребителите
предоставят при регистрацията си в сайта, по смисъла на закона са: всяка
информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или
може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен
номер или чрез един или повече специфични признаци.
Използване на личните данни.
Личните данни, предоставени от потребителите, при регистрацията си в сайта
и/или при сключване на договор и/или при предоставяне на оферта се
използват само и единствено във връзка с целите на регистрацията в тази
връзка. Обработването е необходимо за изпълнение на задължения по
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договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна,
както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по
негово искане.
Целите на регистрацията са, потребителите да имат възможност за рекламно
позициониране в администрирания сайт.
Условия, пораждащи необходимост от обработване на лични данни.
Физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето
съгласие; В този смисъл, регистрацията в сайта се осъществява единствено по
инициатива на потребителя, който доброволно се съгласява да предостави
лични данни, необходими за целите на регистрацията. Личните данни, които
доброволно се предоставят от регистрирания потребител са: Име, телефон и
адрес. Обработването е необходимо за изпълнение на задължения по
договор, по който
физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия,
предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане;
Регистрираните потребители, предоставят личните си данни, единствено за
изпълнение на целите, на своята регистрация. Предоставените данни са
задължително условие за възможно осъществяване на рекламно
позициониране в администрирания сайт, доброволно и по инициатива на
потребителите.
Забранено е искането и предоставянето на лични данни, които:
1. разкриват расов или етнически произход;
2. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство
в политически партии или организации, сдружения с религиозни,
философски, политически или синдикални цели;
3. се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.
Информация в раздел “правна информация”, както и изпращенето й на
хартиен носител при офериране на клиенти да използват услугите на сайта:
Информация за търговеца: “Бизнес Инсайд“ ООД, ЕИК: 204121026, със
седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Хаджи Димитър блок 180,
вх. Б, ет.1; адрес на офис: гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе 145, тел.: 0893
496 766
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Информация относно предлаганата услуга за рекламно позициониране се
съдържа в съответния договор за предоставяне на услуга, чието подписване
става съобразно свободно формираната воля на контрагента и след неговото
информирано съгласие.
Разходите за използване на средството за комуникация от разстояние за
сключване на договора са за сметка на търговеца.
Чрез включването си в bglekari.bg, Вие улеснявате максимално много
връзката с потенциалните си клиенти, като същевременно утвърждавате и
засилвате онлайн присъствието си.
Чрез Вашият профил в bglekari.bg, Вие имате възможността да запознаете
бъдещите Ви пациенти с професионализма, възможностите, потенциала и
практиката си.
Възползвайки се от нашите Банерни и Слайдерни реклами, Вие си
гарантирате популяризиране, което ще Ви утвърди като един от
най-реномираните специалисти във Вашата сфера, затвърждавайки
съвършения Ви онлайн имидж.
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