1. С отбелязването на това поле в изпълнение на законовите изисквания (заложени в Закона
за защита на личните данни и Регламент 2016/679 - GDPR) за изрично, предварително,
доброволно, конкретно и информирано съгласие за обработване на лични данни
декларирам, че съм прочел и приемам предоставената от Кредитодателя Политика за
управление на бисквитки (cookies) и проследяване – виж пълния текст най-отдолу.
Предоставям изричното си съгласие уеб-сайтът на Кредитодателя www.vivus.bg да използва
и поставя бисквитки на устройството, от което достъпвам уеб-сайта с цел предоставяне на
качествени онлайн услуги. В тази връзка декларирам, че съм съгласен с и приемам
Политиката за управление на бисквитки (cookies) и проследяване на Кредитодателя,
съдържаща следната информация:
•
•
•
•
•

Какво представляват бисквитките
Как използваме бисквитките
Какви видове бисквитки използваме
Как да настройвате бисквитките, съобразно Вашите предпочитания
Информация за контакт.

2. Запознат/a съм с правата ми по чл. 34а от ЗЗЛД, които мога да упражня по отношение на
категориите лични данни, в това число бисквитки, обработвани от Кредитодателя, чрез
изпращане на писмено заявление, подписано от мен, на адрес: София 1700, район
„Студентски“, ул. „Никола Габровски“ No 79, ет. 2, имейл адрес: info@vivus.bg, а така
именно:
•
•

•
•

Правото ми да възразя срещу обработването на личните ми данни или срещу
предоставянето им на трети лица;
Правото ми да бъда уведомен/а, преди мои лични данни да бъдат разкрити за пръв
път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг на
продуктите и кампаниите на Кредитодателя, както и да възразя срещу такова
разкриване или използване;
Правото ми на достъп до личните ми данни и правото ми да заявя пред
Кредитодателя заличаване, коригиране или блокиране на (част от) личните ми
данни, съхранявани както на хартиен, така и на електронен носител;
Правото ми на преносимост на личните данни от Кредитодателя на друг
администратор.

3. Декларирам, че съм запознат/а с правото ми на последващо оттегляне на съгласието,
дадено по силата на настоящата декларация, чрез посещение на секция „Моят профил“
след направена регистрация на сайта www.vivus.bg.
Mолим да имате предвид, че в случай че не ни предоставите или в случай, че оттеглите
съгласието си, ние няма да можем да обработваме Вашите лични данни и да Ви
предоставяме услуги чрез уеб-сайта www.vivus.bg, включително и услуги по
предоставяне на паричен/и заем/и и сключване на договори в тази връзка.
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Валидността на предоставеното от Вас съгласие по силата на настоящата декларация е 5
(пет) години от датата на предоставянето му. В случай, че кандидатствате за паричен заем,
след изтичането на тези пет години, следва да обновите предоставените от Вас съгласия.

ПРОЦЕДУРА ЗА БИСКВИТКИ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Какво е бисквитка
Бисквитката е малък файл, който се съхранява на вашето устройство и се използва за
статистически цели, за подобряване на функционалността на уебсайта и други.

Как използваме бисквитките
Използваме бисквитки или подобни технологии, за да анализираме тенденции, да
администрираме уебсайта, да виждаме движението на потребителите в уебсайта и
като цяло да събираме демографска информация за нашата потребителска база.

Проследяване
Събираме определена информация автоматично, за да анализираме тенденциите като
цяло и да управляваме нашите уебсайтове, продукти и услуги.

Нашата политика за бисквитки и проследяване
Ние в 4финанс уважаваме вашето право на личен живот и сме посветени да опазим
вашето право на законно обработване и защита на личните ви данни. Нашата
Политика за бисквитки и проследяване ви осигурява ясно обяснение за това как
бисквитките и проследяващите технологии се използват в нашите уебсайтове,
продукти и услуги.

КАКВО Е БИСКВИТКА
Бисквитка е малък файл, който се сваля и съхранява на вашето устройство и се използва
когато посещавате даден уебсайт. Той съхранява данни, които са специфични за
посетителя и уебсайта. Бисквитките се използват на много уебсайтове и могат да
бъдат използвани за много цели, например, за да запаметят вашите предпочитания, да
дадат възможност за онлайн пазаруване и за статистически данни за уебсайта.
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КАК ИЗПОЛЗВАМЕ БИСКВИТКИТЕ
Ние и нашите партньори използваме бисквитки или подобни технологии, за да
анализираме тенденции, да управляваме уебсайта и да следим как потребителите се
движат в уебсайта, и като цяло да събираме демографска информация за нашата
потребителска база. Бисквитките са информационни фрагменти, които уебсайтът
изпраща към уеб браузъра. Браузърът запазва тази информация във файл на вашето
устройство. Бисквитките позволяват на посетителите да навигират в уебсайта и
(когато е приложимо) ни позволяват да индивидуализираме уебсайта спрямо
посетителя и неговите нужди и да подобрим резултатите от действията на
потребителя. В случай, че функционирането на бисквитките не е разрешено, ние не
можем да гарантираме оптималното функциониране на уебсайта и че същият ще
работи както е предвидено.
Бисквитките, които използваме на нашия уебсайт не съхраняват данни, които да
могат директно да ви идентифицират. Събраните данни няма да бъдат предавани на
трети страни, освен в случаите описани в нашата Политика за защита на личните
данни. Лични данни, които могат да ви идентифицират, няма да бъдат споделяни.
Информацията, събирана от бисквитките се съхранява за не повече от 30 (тридесет)
календарни дни.
Използваме бисквитки в нашите сайтове, както следва:
•
Използваме бисквитки с цел да защитим клиентите си и да предотвратим
измамни действия.
•
Използваме бисквитки в нашия онлайн формуляр за кандидатстване. Ако
инсталирането на бисквитки е забранено, компютърният потребител няма да може
да се логва в, и/или, използва нашите услуги.
•
Също така използваме бисквитки, за да научим как потребителите са
достигнали до нашия уебсайт и да разберем как използват уебсайта - това ни помага
да подобрим качеството на услугите, които ви предоставяме. Например, ние
използваме Google Analytics – популярна уеб-базирана услуги за анализ, предоставяна от
Google. Google Analytics използва бисквитки, за да ни помогне да анализираме как
потребителите използват нашия уебсайт. Повече информация относно използването
на бисквитки можете да намерите на Google's Privacy policy.
•
Използваме бисквитки, за проследяване и управление на информационните
потоци през уебсайта.
•
Също така използваме бисквитки в рекламните си кампании и стимули с цел да
оценим тяхната успешност. Това ни помага да подобрим дизайна и структурата на
уебсайта и гамата от предложения и стимули.

Използваме два вида бисквитки на нашия уебсайт:
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•
Бисквитки за определена сесия. Това са временни бисквитки, които са активни
само за времето, пред което компютърният потребител използва уебсайта (или, поточно, докато потребителят напусне уебсайта и затвори браузъра). Бисквитки за
определена сесия помагат на нашия уебсайт да запамети стъпките, пред които
посетителят е преминал на предходната страница, елиминирайки нуждата от
повторно въвеждане на информация.
•
Постоянни бисквитки. Постоянните бисквитки остават на компютъра на
потребителя след посещението му в уебсайта. Тези бисквитки ни позволяват да ви
идентифицираме като уникален потребител (запазвайки тази информация под
формата на генерирано на случаен принцип число). Продължителността за която
бисквитката ще остане в компютъра на потребителя зависи от вида бисквитка.

Съгласие за използването на бисквитки.
Преди да започнете да използвате нашия уебсайт, ние трябва да получим съгласието
ви да се използват бисквитки. Поради тази причина уебсайтът ни има изскачащ
прозорец, който ви информира за използването на бисквитки и ще ви бъде предложено
да се съгласите да се използват бисквитки като натиснете “OK или ПРОДЪЛЖИ”. Ако не
приемете използването на бисквитки, но продължите да използвате нашия уебсайт,
то последното ще се счита за съгласие от ваша страна да се използват бисквитки.

Контрол и изтриване на бисквитките.
Не използваме бисквитки с цел събиране на лична данни за потребителите. Въпреки
това, част от обработваната информация все пак може да се счита за лични данни.
Ако желаете да ограничите използването на бисквитки или ги блокирате на нашия или
който и да е друг уебсайт, можете да направите това като промените настройките
на уеб браузъра си. Например, можете да блокирате всички бисквитки, да приемате
само бисквитки от първа страна или да изтривате всички бисквитки, когато излизате
от браузъра си. За да научите повече за тази възможност можете да натиснете
функцията “Помощ” на вашия уеб браузър. За информация как да изтривате бисквитки
от браузъра на мобилното си устройство моля обърнете се към потребителското
ръководство за съответното устройство. Моля обърнете внимание, че някои от
предоставяните от нас услуги няма да работят, ако блокирате или изтриете
бисквитките.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ
Както и повечето уебсайтове, ние сбираме известно количество информация
автоматично. Събираме тази информация, за да анализираме тенденциите като цяло
и да управляваме, както и за да управляваме нашите уебсайтове, продукти и услуги.
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Въпреки че проследяваме уеб страниците, които нашите потребители посещават в
рамките на определен сайт, ние не събираме информация за действията ви онлайн във
времето, или в уебсайтове или онлайн услуги на трети страни. Съответно,
понастоящем ние не обработваме и не спазваме сигнал “не проследявай” от който и да
е уеб браузър, нито други механизми, които предоставят на потребителите
възможността да упражнят избор във връзка със събирането на лична информация за
вашите онлайн действия във времето или в уебсайтове на трети страни. Освен това,
не ни е известно да сме упълномощавали трети страни да събират лична информация
за вашите онлайн действия във времето или в уебсайтове на трети страни, докато
използвате нашите уебсайтове.
Сътрудничим си с трета страна при показване на реклами на нашия уебсайт и за
управление на рекламите на други сайтове. Нашето трето лице-партньор може да
използва бисквитки или подобни технологии с цел да ви предостави реклама базираща
се на действията и интересите ви по време на разглеждане. Ако желаете да се
откажете от реклами базиращи се на вашите интереси, моля натиснете тук или ако
се намирате на територията на Европейския Съюз, моля натиснете тук. Моля
обърнете внимание, че ще продължите да получавате общи реклами (т.е., реклами,
които не са съобразени с вашите интереси и поведение).

КАКВИ СА НАЙ-СКОРОШНИТЕ ПРОМЕНИ, КОИТО СТЕ НАПРАВИЛИ?
Можем да внасяме промени в настоящата Политика за бисквитки и проследяване по
всяко време, като ще посочим датата, на която последно е била актуализирана тази
Политика за бисквитки и проследяване. Ако са били внесени такива значими промени, ще
ги отбележим за вас, и ще направим опит да ви сигнализираме за тях, когато това е
възможно. Също така пазим по-ранните версии на настоящата Политика за бисквитки
и проследяване в нашия архив, за да можете да ги прегледате, ако желаете.
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