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Декларация за поверителност 

Естило България ООД (ESTILO BULGARIA Ltd.), със уеб сайт estillobulgaria.eu е в съответствие 

с Общия регламент за защита на данните (GDPR) (ЕС) 2016/679. 

Това означава, че сме отворени относно нашите методи за проследяване и 

използване на личните данни на посетителите и можете свободно да проверявате какво 

точно правим с тях. 

Във estillobulgaria.eu ние събираме следната информация: 

- Вашето име и фамилия; 

- Вашата електронна поща; 

- Вашият телефонен номер; 

- Регистрационен номер на МПС при постъпване за сервизно обслужване от наша 

страна; 

- Данните за браузъра и устройството, които използвате за разглеждане на уеб сайта 

estillobulgaria.eu и начинът, по който се движите в уеб сайта. 

Ние събираме подробности за Вашето техническо оборудване и поведение на място, за 

да направим нашия уеб сайт по-удобен за потребителя и да персонализираме услугите на 

уеб сайта за Вас (например, за автоматично превключване на estillobulgaria.eu към 

мобилната му версия). 

Нашият уеб сайт работи с външни компании, които ни помагат да предоставим най-

доброто обслужване за Вас, а тези трети страни също използват някои от личните данни, 

които сте предоставили. Ние ограничаваме данните, до които имат достъп, само до това, 

което е необходимо, за да изпълняват задълженията си. 

Услугите за масова поща използват Вашия имейл адрес, за да ви изпращат имейли (ако 

сте се абонирали за тях). 

Ако продължите да разглеждате нашия уеб сайт, след като прочетете тази Декларация 

за поверителност, Вие ни давате съгласието си да използваме личните Ви данни за целите, 

обяснени по-горе. 

Ако не сте съгласни с тези условия, моля, напуснете estillobulgaria.eu. 

Можете да ни изпратите имейл на estillobulgaria@gmail.com, за да получите копие на 

Вашите лични данни, които сме събрали или да изтриете личните си данни от нашата 

система. За да оттеглите съгласието си (ако преди това сте се съгласили да ни предоставите 

данните, но след това сте променили решението си), отново се свържете със 

estillobulgaria@gmail.com. 
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Правим всичко възможно да гарантираме сигурността на Вашите лични данни, докато 

ги съхраняваме и използваме. 

Благодарим Ви за съдействието!  

Правила и условия 

Ние Ви предоставяме услуги при спазване на известията, сроковете и условията, 

посочени в това споразумение. Освен това ще спазвате правилата, насоките, политиките, 

сроковете и условията, приложими за такива услуги, преди да ги използвате. Запазваме си 

правото да променяме този сайт и тези правила и условия по всяко време. 

Преди да продължите, моля, прочетете това споразумение, тъй като достъпът, 

сърфирането или използването на уеб сайта по друг начин показва Вашето съгласие с 

всички условия в това споразумение. 

Вие няма да качвате, разпространявате или публикувате по друг начин чрез този 

сайт каквото и да е съдържание, информация или друг материал, който: 

- (а) включва грешки, вируси, червеи, капани, троянски коне или друг вреден код или 

свойства;  

- (б) е клеветнически, заплашителен, клеветнически, неприличен, порнографски, 

дискриминационен или може да доведе до гражданска или наказателна отговорност 

съгласно приложимите закони на България или законите на която и да е друга държава, 

които могат да се прилагат;  

- (в) нарушава авторските права, патентите, търговските марки, марките за услуги, 

търговските тайни или други права на собственост на което и да е лице.  

estillobulgaria.eu може да Ви даде идентификация на акаунта и парола, за да Ви даде 

възможност за достъп и използване на определени части от този сайт. Всеки път, когато 

използвате парола или идентификация, се счита, че сте упълномощени за достъп и 

използване на уеб сайта по начин, съвместим с условията на това споразумение, и 

estillobulgaria.eu няма задължение да разследва източника на такъв достъп или използване 

на уеб сайта. 

С приемането на настоящите Условия за ползване чрез използването на сайта вие 

удостоверявате, че сте навършили 18 години. Ако сте под 18 години, моля, използвайте 

този сайт само под надзора на родител или законен настойник. Съгласно условията на това 

споразумение, с настоящото Ви предоставя ограничен, отменим, непрехвърляем и 

неизключителен лиценз за достъп и използване на уеб сайта, като го показвате във Вашия 

интернет браузър само за целите на предназначение, а не за каквато и да било друга 
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употреба или използване от името на трета страна, освен ако е изрично разрешено от 

estillobulgaria.eu предварително. Всяко нарушение на това Споразумение води до 

незабавно отнемане на лиценза, предоставен в този параграф, без предизвестие до Вас. 

Освен ако не е изрично разрешено от нашата компания предварително, всички 

материали, включително изображения, текст, илюстрации, дизайни, икони, снимки, 

програми, музикални клипове или изтегляния, видеоклипове и писмени и други 

материали, които са част от този уеб сайт (наричани заедно „Съдържание”) са 

предназначени единствено за лична, некомерсиална употреба. Не можете да използвате 

каквато и да е търговска информация на която и да е информация, предоставена на уеб 

сайта, или да използвате уеб сайта в полза на друг бизнес. Запазваме си правото да 

откажем услуга, да прекратим акаунти и/или да анулираме поръчки по свое усмотрение, 

включително, без ограничение, ако смятаме, че поведението на клиента нарушава 

приложимите закони или е вредно за нашите интереси. Вие нямате право да 

възпроизвеждате, разпространявате, показвате, продавате, отдавате под наем, предавате, 

създавате производни произведения, превеждате, модифицирате, преработвате, 

разглобявате, декомпилирате или по друг начин използвате този уеб сайт или която и да е 

част от него, освен ако не е изрично разрешено от нашата компания в писмена форма. 

Вие ще носите изцяло отговорността за достъпа и използването на този сайт от 

всеки, който използва паролата и идентификацията, първоначално предоставени Ви, 

независимо дали такъв достъп и използване на този сайт действително са разрешени от 

Вас, включително, без ограничение, всички комуникации и предавания и всички 

задължения (включително без ограничение финансови задължения), възникнали чрез 

такъв достъп или използване. Вие сте единствено отговорни за защитата на сигурността и 

поверителността на паролата и идентификацията, които са ви назначени. Вие трябва 

незабавно да уведомите estillobulgaria.eu за всяко неоторизирано използване на Вашата 

парола или идентификация или за всяко друго нарушение или заплашено нарушение за 

сигурността на този сайт. 


