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ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Настоящата Декларация за поверителност се отнася до услугите, предоставяни от Rent Auto и
използването на уебсайта www.rentautobg.com. Стремим се да гарантираме защитата на доброволно
предоставената от Вас информация чрез практики, които надвишават минималните законови изисквания.
ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪБИРАМЕ
Лични данни
При предоставяне на услугата „отдаване на автомобил под наем“, събираме и обработваме личните
данни на Наемателя. Обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който
Наемателят, за когото се отнасят данните, е страна, както и във връзка с действията, предхождащи
сключването на договор. Необходимостта от събирането на лични данни се налага и от факта, че при
определени обстоятелства органите на държавните власти имат законово основание да изискват лична
информация за идентификация.
Обобщени данни
Тези данни се генерират от системата ни, в процеса на проследяване на трафика на интернет страницата.
Тази информация не Ви идентифицира и не е свързана с личните данни, които може да сте предоставили.
СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ С ТРЕТИ ЛИЦА
Лични данни се предоставят на трети лица само след получаване на писмено съгласие от лицето, за което
се отнасят данните.
Без съгласие на лицето лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица в случаите, когато сме
задължени да предоставим информацията на държавни власти, които имат законово основание да
изискат тази информация.
Обобщените данни не се споделят с трети страни.
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Информацията, която събираме, ни помага да Ви предложим възможно най-добра и персонализирана
услуга. Вашата лична информация може да бъде съхранявана и обработвана за следните цели:


За да резервирате автомобил – по телефон или онлайн.
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За да Ви предоставим услугата „отдаване на автомобили под наем“, при сключването на договор за
наем.
За да обработим транзакциите, които можете да направите във връзка с наемането на автомобил.
В случаите, в които сме задължени да предоставим информация на държавни институции.
За да Ви предложим услуга, отговаряща най-точно на Вас и Вашите потребности.
БИСКВИТКИ

Възможно е уеб сайтът и електронните съобщения да използват „бисквитки“ (cookies) и други подобни
технологии. Тези технологии ни помагат да разберем по-добре поведението на потребителите, да
разберем кои части от нашия уеб сайт са посещавали те и да улесним и измерим ефективността на
рекламите и търсенията в интернет. Информацията, събрана чрез „бисквитки“ и други подобни
технологии, считаме за нелична информация. Независимо от това, тъй като националното
законодателство счита адресите на интернет протоколите (IP) или други подобни идентификатори за
лична информация, ние също считаме тези идентификатори за лична информация. По подобен начин,
когато неличната информация е комбинирана с лична информация, за целите на настоящата Политика за
защита на личните данни ние третираме комбинираната информация за лична.
Ако искате да забраните „бисквитки“, попитайте Вашия системен администратор, за да разберете как да
направите това. Възможно е в този случай да не можете да ползвате определени функции на уеб сайта.
Както повечето уеб сайтове, така и нашият автоматично събира определена информация и я съхраняваме
в регистрационни файлове. Тази информация включва адреси на интернет протоколи (IP), вида и езика на
браузъра, доставчика на интернет (ISP), страниците с препратки и изходните страници, операционната
система, клеймото с дата/час, както и кликстрийм данни.
Използваме тази информация, за да разберем и анализираме посещенията, за да администрираме сайта,
да научим повече за поведението на потребителите на сайта, както и за да съберем демографска
информация за потребителската си база като цяло.
СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Срокът за съхранение на предоставените от Вас лични данни е 4 години и 6 месеца, което се обосновава
от чл.82, ал.4 от ЗАНН и чл.80 и 81 от НК във връзка с чл.189 ЗДвП. След изтичане на този срок
информацията автоматично се изтрива.
ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА
Всеки клиент има право по всяко време на обработването да поиска информация за събираните и
обработвани лични данни, както и да заяви блокиране или унищожаване (изтриване) на събрани за него
лични данни. Ако изтриването противоречи на законови или договорни задължения за съхранение или
други уредени в закона причини, вместо изтриване ще се извърши само блокиране на данните, като на
Наемателя ще бъде изпратен мотивиран отказ. За повече информация може да се свържете с нас на
nikeabg@gmail.com.
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