
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
Добре дошли в Гарга и благодарим, че използвате нашето 

мобилно приложение или уебсайт (наричани общо „Гарга“ 

или „Услуги“)! Ние отдаваме голямо значение на защитата 

на личната Ви информация и бихме искали да Ви 

информираме тук за формата и обхвата на събирането, 

обработката и използването на лични данни във връзка с 

използването на Гарга. 

Вашата лична информация ще бъде третирана като 

поверителна в съответствие с приложимите национални 

разпоредби за защита на личните данни. 

Тази Декларация за поверителност описва: 

 информацията, която събираме 

 как може да се използва тази информация 

 с кого тя може да бъде споделена 

 Вашият избор за събирането и използването на Вашата 

информация 

Информираме Ви, че предаването на данни по интернет 

(например при комуникация чрез електронна поща) може 

да доведе до пробиви в сигурността. Цялостна защита на 

данните от достъп на трети страни не е възможна. 

С помощта на Гарга, Вие приемате практиките, описани в 

настоящата Декларация за конфиденциалност.  



Ако имате някакви въпроси относно нашите практики за 

поверителност, моля погледнете края на тази Декларация за 

конфиденциалност, за информация как да се свържете с 

нас. 

 

1. Информация, събирана от 

нас 

1.1. Лични данни 

Гарга може да се ползва без регистрация. 

Част от информацията за Вас може да се съхранява , като 

тя включва идентифицираща информация, като Вашето 

име, адрес, имейл адрес и телефонен номер, а в случаите, 

когато извършвате стопанска дейност с Гарга и финансова 

информация. Ако общувате с администраторите на Гарга 

или подавате сигнали чрез Гарга, или ако говорите с други 

потребители в Гарга, Вие ни предоставяте съдържанието на 

тази комуникация. Предоставянето на тази информация 

става единствено на доброволна основа, която 

предоставяте докато използвате Гарга. 

Гарга съдържа информационни секции с 

функционалности, които могат да изискват вход чрез 

социалните мрежи. Ако влезете чрез някоя социална мрежа 

(като Facebook, Twitter, Google+), Вие ни разрешавате 

достъп до определени елементи на лична информация, 



предоставяна от социалните мрежи. Тази информация се 

състои в следното, но не само: 

 Потребителско име и/или име 

 Публичен профил 

 Адрес за електронна поща 

 Дата на раждане 

 Националност 

 Снимка 

 Език на потребителя 

 Интереси 

 Харесвания 

 Пол 

 История на образованието Ви 

 Статус за обвързаност 

 Настоящ град 

 Снимки 

 Лично описание 

 Списък с приятели 

 Информация за снимки на вашите приятели в 

социалните мрежи 

Имайте предвид, че всяка социална мрежа си има 

собствена политика за поверителност. Моля, 

информирайте се за условията на социалната мрежа, 

която ще използвате при използването на 

функционалностите изискващи вход чрез социалните 

мрежи. 

Вие също така ще бъдете попитани за позволение от Гарга 

за събиране на информация за местоположението Ви от 



Вашето устройство, когато го изтеглите или по време на 

използването на Гарга.  

1.2. Данни за влизане 

При инсталиране и използване на Гарга, ние автоматично 

събираме информация от Вашия браузър или устройство. 

Тази информация може да включва идентификационен 

номер и вид на устройството, тип браузер, IP адрес, език, 

операционна система, географско местоположение на 

мобилното Ви устройство. 

1.3. "Бисквитки" (Cookies) 

"Бисквитките" са малки файлове, които се поставят от 

посетения уебсайт, използвайки браузъра, на компютъра на 

потребителя, за да се даде възможност на сървъра да си 

припомни информация за потребителя на по-късна дата. 

Гарга може да постави на Вашето устройство една или 

повече „бисквитки“ с цел да улесни последващия достъп, 

както и да персонализира Вашия опит в Гарга. Чрез 

използването на „бисквитки“, ние също може автоматично 

да събираме информация за дейността Ви в Гарга, като 

секциите, които посещавате, датата и часа на Вашите 

посещения. При рекламиране, ние и трети страни 

можем/могат да изпозлваме/използват някои данни, 

събрани от Гарга, за да Ви покажем/покажат реклами на 

други сайтове, приложения и други. 

 



1.4. Google Analytics 

Гарга използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, 

предлагана от Google, Inc (1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043, USA; Google). Google Analytics 

използва "бисквитки", които са файлове, съхранявани на 

компютъра Ви, за да се анализира използването на сайта. 

Информацията, генерирана от "бисквитките" за Вашето 

използване на Гарга, обикновено се предава към сървър на 

Google в САЩ и се съхранява там. От наше име Google ще 

използва тази информация за оценка на използването на 

Гарга, за съставяне на доклади за дейността на Гарга и за 

предоставяне на други услуги, свързани с ползването на 

Гарга. IP адресът, който се споделя от Вашето устройство, 

не е свързан с никакви други данни, съхранявани от Google. 

Можете да спрете използването на "бисквитки", като 

изберете подходящите настройки на Вашия браузър. 

Въпреки това, ние ви молим да обърнете внимание, че няма 

да можете да използвате всички функции на Гарга в пълна 

степен.  

1.5. Информация събирана от 

трети лица 

Ние може да позволим на рекламни компании, рекламни 

мрежи, доставчици на услуги и други трети лица, да 

показват реклами на Гарга. Тези компании могат да 

използват технологии за проследяване, като „бисквитки“, 

„уеб бийкъни“, за да събират информация за потребители, 

които взаимодействат с техните реклами. Ние не 



предоставяме никаква неанонимна лична информация на 

трети страни. 

2. Използване на 

информацията, събрана от 

Вас 

Чрез събраната от Вас информация ние имаме 

възможност:  

 Да анализираме и подобряваме нашите услуги; 

 Да Ви показваме съдържание и реклами, съобразени с 

интересите Ви; 

 Да комуникираме с институции, организации и 

дружества относно подадени от Вас сигнали; 

 

3. Споделяне на 

информацията, събрана от 

Вас 

3.1. Други потребители 

Когато се регистрирате като потребител на Гарга, Вашият 

профил ще може да се вижда от други потребители на 

Гарга. Другите потребители ще имат възможност да видят 

информация, която сте ни предоставили пряко или чрез 

социалните мрежи (като Facebook, Twitter, Google+), като 



Ваши снимки, собственото Ви име, Вашата възраст, 

приблизителния брой километри/метри/мили далечина, 

Вашето местонахождение, Вашето лично описание.  

3.2. Доставчици на услуги  

Възможно е да споделяме информация, включително лична 

и финансова информация, с трети страни, които извършват 

определени услуги от наше име. Тези услуги могат да 

включват извършване на действия вследствие на подаден от 

Вас сигнал чрез Гарга, изпълнение на поръчки, предоставяне 

на обслужване на клиентите и маркетингова помощ, 

извършване на продажби и техен анализ, за проследяване 

на реклами и анализи, други функции, предлагани чрез 

Гарга. Тези доставчици на услуги могат да имат достъп до 

лична информация, необходима за изпълнение на техните 

функции, но не е разрешено да споделят или да използват 

тази информация за други цели. 

3.3. Във всички посочени в закона 

случаи 

 в отговор на призовка или подобно търсене или 

разследване, съдебна заповед 

 в случаи, при които трябва да се установят, упражняват 

или защитават нашите законни права 

 в ситуации, при които трябва да се защитим срещу 

съдебни искове 

 при други посочени в закона случаи 

 



 

4.Вашият избор за събирането 

и използването на Вашата 

информация 
 Можете да изберете да не ни предоставите 

определена информация, но това може да Ви доведе 

до невъзможност да  използвате определени функции 

на Гарга, защото тази информация може да се 

изисква, за да можете: 

o да се регистрирате като потребител 

o да закупите продукти или услуги 

o да участвате в промоция, проучване, или лотария 

o да задавате въпроси; 

o да подавате сигнали 

o да споделяте в социалните мрежи, като Facebook, 

Twitter, Google+ 

• Нашите услуги може също да представят нотификации до 

Вашия телефон или мобилно устройство. Можете да 

изключите тези нотификации чрез заличаване/изтриване на 

Гарга или чрез промяна на настройките на Гарга и 

мобилното си устройство. 

• Можете също така да контролирате информацията, 

събирана от бисквитките (Cookies). Можете да изтриете или 

откажете бисквитките, като промените настройките на 

браузъра си. Кликнете “помощ” в лентата с инструменти на 

повечето браузъри за инструкции. 



 

 

5. Промени 
Тази Декларация за поверителност може периодично да се 

променя, но правата, които са гарантирани в тази 

Декларация за поверителност, няма да бъдат ограничени 

без вашето изрично съгласие. Всички промени в политиката 

на конфиденциалност ще бъдат публикувани на тази 

страница. 

6. Контакти 
Доверието на потребителите е важно за нас. Затова екипът 

на Гарга е готов да отговори на въпроси относно 

обработването на личните ви данни по всяко време. Ако 

имате въпроси, на които липсва отговор в тази Декларация 

за поверителност, или ако желаете допълнителна 

информация за някакви допълнителни точки, моля, пишете 

ни на следния адрес: office@garga.me. 

Последна актуализация: 05 Януари 2016 
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