Политика за поверителност
Този уебсайт се притежава и управлява от Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ и
Монделийз България ЕООД, които са част от групата компании на Монделийз
Интернешънъл. Ние разбираме, че като посетител на нашия уебсайт, вие бихте могли
да имате известни опасения във връзка с информацията, която ни предоставяте, както
и относно начина, по който ние боравим с нея.
Ние уважаваме правото ви за запазване на поверителността на вашите лични данни. В
тази политика за поверителност се описва каква информация събираме и как я
използваме. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация,
която се събира чрез този сайт и не се отнася за информация, събирана чрез каквито и
да е други източници.
Условия за използване на този сайт
Достъпът и използването на този сайт и неговото съдържание ("Сайтът") от ваша страна
подлежи на спазването на условията на тази Политика за поверителност ("Политика за
поверителност") и всички приложими закони. При осъществяване на достъп и при
използването на този сайт, вие приемате и се съгласявате с това без каквито и да е
ограничения или уточнения.
Използването на този Сайт от ваша страна подлежи също и на спазването на Условията
за използване, публикувани на този Сайт ("Условия за използване").
Информация, която събираме
На нашия сайт ние събираме някои лични данни, като например, име, пол, възраст,
телефонен номер, e-mail адрес, за посетителите, избрали да се регистрират на нашия
Сайт или да участват в нашите оферти или промоции. Събраната информация се
обработва от Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ, Линдерберг Алее 1, 8152 Глатпарк,
Швейцария и Монделийз България ЕООД, София 1766, ул. „Бизнес парк София" 1, сгр.3,
ет.4 с цел управление на заявки, искове, участия в оферти и програми от страна на
нашите онлайн посетители, както и с цел подобряване на функционалността на нашия
Сайт. Ние не изискваме от вас да се регистрирате или да предоставяте персонално
идентифицируема (лична) информация за да видите нашия Сайт или за да осъществите
достъп до по-голямата част от съдържанието му. Но, ако се регистрирате, вие ще
можете да използвате някои допълнителни функции, които ви дават възможност да
получавате достъп до допълнителна информация за вашите любими продукти и да
участвате в нашите интерактивни общности.
При дадено изрично съгласие от ваша страна, вие може да получавате търговски
съобщения за промоционални оферти, отстъпки, състезания, както и информация за
наши продукти и услуги по електронна поща или чрез други електронни средства или
устройства. Вие можете по всяко време да оттеглите вашето съгласие или да промените
вашия избор като попълните нашата форма за контакт "Contact Us" използвайки опцията
"Question about data security" (въпрос относно сигурността на данните) от падащото
меню или чрез изпращане на email на следния адрес: bgconsumer@mdlz.com.
Вие имате право, във всеки момент и без заплащане, да осъществявате достъп, да
коригирате и изтривате вашите лични данни, съхранявани от нас, както и да подавате
възражения във връзка с това. Можете да осъществявате контакт с нас чрез формата
за контакт "Контакти", използвайки опцията "Question about data security" (въпрос
относно сигурността на данните) от падащото меню.

Начините за събиране на персонално идентифицируема (лична) информация, които ние
използваме са:
a) Регистрация
За да се възползвате изцяло от нашите оферти, вие можете да изберете да се
регистрирате на нашия сайт. В процеса на регистрация ние понякога искаме определени
данни (като например, възраст и информация за контакт с вас), за да можем да ви
предоставим исканите от вас съобщения или информация, за да структурираме подобре нашия Сайт, така че да отговаря по-пълно на вашите нужди, както и за да
персонифицираме контактите си с вас.
б) Конкурси, състезания и промоции
На нашия сайт може да има съобщения за състезания, игри и/или промоции, в които
можете да участвате. Ние използваме предоставената от вас информация за да
осъществяваме свързаните с промоции дейности (например, за да се свържем с Вас,
ако сте победител).
в) E-mail
Когато вие поискате да ви изпратим актуална информация, рецепти или друга
информация по електронна поща, вие можете да ни предоставите определена
информация като например, адреса на вашата електронна поща, за да можем да
изпълним вашето искане.
г) "Contact Us" (Контакти)
Ако вие контактувате с нас чрез връзката за контакт в този сайт "Contact Us" (Контакти),
ние искаме от вас информация като например, вашето собствено име, e-mail адрес и
друга информация, за да можем да отговорим на вашите въпроси и коментари. По ваш
избор вие можете да предоставяте и допълнителна информация.
д) Информация, събирана чрез автоматични средства
Ние можем да използваме cookie-та (бисквитки), пиксел-тагове, лог файлове и други
технологии с цел събиране на определена информация за посетителите на нашия Сайт,
за употребата на нашите онлайн услуги, както и за комуникациите с нашите email-и и
онлайн реклами. Например, чрез тези средства ние можем да събираме информация за
типа на вашия браузър и вашата операционна система, за посетените уебстраници, за
линковете, върху които е кликвано, IP адреси, за сайтовете, които са посетени, преди
идването ви на нашия сайт, за имейлите, изпратени от нас, които вие сте отворили,
препратили или кликнали чрез нашия Сайт.
Чрез задаване на съответните настройки на вашия браузър вие можете да блокирате
приемането на нови "cookie"-та, да получавате съобщения при получаване на ново
"cookie", да забраните съществуващите "cookie"-та, както и да забраните изображенията
(с което се забраняват пиксел-таговете).
За по-подробна информация, моля, прочетете нашата "Политика за използване на
бисквитки (cookie-та)".
Как използваме и споделяме вашата информация

Информацията, която събираме, можем да използваме за да осъществяваме понякога
контакт с вас. Например, ние можем: (i) да отговаряме на ваши коментари или въпроси,
или (ii) да осъществяваме контакт с вас в процеса на предоставяне на продукт или
услуга, изискани от вас чрез нашия Сайт.
Ние можем също да използваме предоставената от вас информация за да се свързваме
с вас за да получим от вас мнения за нашите продукти, услуги или уебсайтове. Както е
описано в тази Политика за поверителност, ние използваме събраната за вас
информация за да усъвършенстваме нашия Сайт, продуктите и услугите, както и да
предоставяме съдържание, персонално съобразено с вашите интереси. В допълнение,
ние можем да използваме такава ваша лична информация: само след като сме получили
вашето изрично съгласие, ние бихме могли да използваме вашите лични данни за да ви
изпращаме промоционални оферти, материали и други съобщения и информация за
нас, за нашето портфолио от търговски марки, както и за нашите партньори.
Ние не продаваме и не разкриваме по никакъв друг начин персонално идентифицируема
(лична) информация за посетителите на нашия уебсайт, с изключение на описаното в
настоящото. Ние не споделяме вашите лични идентификационни данни с трети страни,
които не са наши филиали, за техни собствени маркетингови цели, без вашето съгласие.
Ние можем да обменяме персонално идентифицируема (лична) информация с
филиалите на групата компании на Монделийз Интернешънъл. Ние можем също и да
споделяме информация с доставчици на услуги, ангажирани от нас с цел предоставяне
на услуги от наше име, например, за подпомагане на организацията на промоции, за
изпълняване на поръчки и предоставяне на услуги, свързани с обслужването на клиенти.
Тези доставчици на услуги могат да имат достъп до персонално идентифицируема
(лична) информация за посетителите на нашия уебсайт, когато това е необходимо за
изпълнението на техните дейности за нас, но те не са упълномощени от нас нито да
използват, нито да разкриват информацията, с изключение на случаите, когато това е
необходимо с цел изпълнение на услугите от наше име или с оглед на спазването на
законови изисквания.
Освен това, в разрешените от местното законодателство случаи, ние можем да
разкриваме информация, когато считаме, че това е необходимо за разследване, за
предотвратяване на реално или евентуално криминално престъпление или за
предотвратяване на понасянето на щети от нас или от други лица, в случай, че се
изисква по закон, или в отговор на искане от правораздавателните органи или от други
държавни органи.
Ние можем да организираме съвместни промоции с други компании. Ние можем да
споделяме с нашите партньори в промоционалните дейности (и с техните доставчици
на услуги) определена персонално идентифицируемата (лична) информация, която е
необходима за осъществяване на промоцията. Ние няма да споделяме тази
информация с нашите партньори в промоционалните дейности за никакви други цели,
освен когато сте ни предоставили своето изрично съгласие за това.
Как защитаваме вашите данни
Сигурността на персонално идентифицируемата (лична) информация е важна за нас.
Ние поддържаме административни, технически и физически средства за защита от
неоторизирана употреба, разкриване, изменяне или унищожаване на персонално
идентифицируемата (лична) информация, която събираме на този Сайт. Въпреки това,
ние не можем да гарантираме сигурността на такава информация. До максимално
разрешената по закон степен, ние отхвърляме всякаква отговорност по отношение на

всякакви щети, които бихте могли да понесете в резултат на каквито и да е загуби,
неоторизиран достъп, злоупотреба или изменение на каквато и да е информация,
подадена от вас на нашия Сайт.
Актуализации на тази Политика за поверителност
Моля, имайте предвид, че ние имаме право по всяко време да променяме
информацията на този Сайт и/или тази Политика за поверителност без уведомление.
Вие трябва редовно да преглеждате тази Политика за поверителност за наличието на
евентуални промени. Всички промени влизат в сила незабавно, в момента на
публикуването на ревизираната Политика за поверителност на този Сайт. С
продължаване на използването на този Сайт, вие се съгласявате с всички промени, а с
предоставянето на непрекъснат достъп до този Сайт, ние ви уведомяваме за
приемането от наша страна на вашето съгласие с такива промени.
"Contact Us" (Контакти)
В случай, че имате каквито и да е въпроси относно тази Политика за поверителност, вие
бихте могли да се свържете с нас чрез email като използвате нашата форма за контакт
в нашия уебсайт.

