
ОБЩИ УСЛОВИЯ 

за ползване на уебсайт www.hidroizolaciisofia.com 

 

Настоящите Условия за използване на сайта www.hidroizolaciisofia.com, наричан за краткост “Сайт/а” 
уреждат правоотношенията между Оператора на Сайта, както е посочен по-долу, и посетителите и 
потребителите на Сайта (“Потребител/я”, “Потребители/те” или “Вие”, “Вас”, “Ваш”). 

 

I. Общи положения 

1. Сайтът се оперира и управлява от собственика му “ИЗОРЕМ - ИВАН СТОЯНОВ” ЕООД, 
ЕИК 130245540, със седалище и адрес на управление гр. София, район Подуяне, бл. 35, вх. Г, ет. 1, 
телефон: 0887 35 77 22, e-mail: info@hidroizolaciisofia.com. “ИЗОРЕМ - ИВАН СТОЯНОВ” ЕООД е 
българска фирма, специализирана в извършването на хидроизолационни услуги, презентирани чрез 
настоящия Сайт. 

2. С използването на Сайта Вие се съгласявате с условията за ползване и нашата Политика за защитата на 
личните данни (GDPR). Ние уважаваме личните данни на потребителите и носим отговорност за запазване 
на тяхната поверителност. 

3. Операторът запазва правото си да променя или подновява условията на Сайта, без да поема 
задължението да уведомява Потребителя за това. За актуални се приемат Общите условия, публикувани 
на www.hidroizolaciisofia.com. 

 

II. Информация, събирана от потребителите 

Информацията, която събираме е свързана само и единственно с кореспонденцията, която е нужна за 
връзка с нас. Тя включва име и имейл, които ние събираме и съхраняваме съобразно Закона за защита на 
личните данни. 

 

III. Използване на Cookies (Бисквитки) 

Този сайт използва бисквитки. Те представляват малки текстови файлове, локализирани в директориите 
на браузъра и се създават със зареждането на определен уебсайт. При всяко следващо посещение на същия 
уеб адрес, браузърът изпраща текстовия файл до сървъра на сайта. Бисквитките регулират начина на 
появяване на различни реклами, обяви, както и функционирането на елементите на сайта. 

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете. Бисквитките се управляват чрез 
настройките на браузъра Ви. 

 

IV. Споделяне на информация 

Ние не споделяме Вашата информацията с никого. Тя се събира, съхранява и използва единствено с цел 
обратна връзка с Вас. 

 

V. Събиране, обработка и предаване на лични данни 

Посещението и разглеждането на нашия сайт с цел запознаване с дейността ни не изисква да оставяте 
никакви лични данни. Личните Ви данни събираме само, когато ги предоставите доброволно в случай, че 
извършвате запитване по имейл или телефон. Информацията, която събирмае от потребителите се 
използва само и единствено с цел изпълнение на съответните услуги, които предлагаме или просто за 
предоставяне на подробна информация в отговор на запитванията за тях. 

 

VI. Право на информация: 

Имате право да поискате информация за това какви данни се съхраняват за вас, техния произход, 
получателите им, както и с каква цел се съхраняват. Нашият екип ще ви предостави тази информация. 
Освен това имате право личните Ви данни да бъдат коригирани, блокирани и изтривани, в съответствие с 
нормативните разпоредби и нашата Политика за защита на личните данни. 


