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Политика за поверителност в електронна среда 

от  

МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД 

ЕИК  825278766 

администратор на лични данни 
 

 

Контакти с администратора във връзка с личните данни: 

Отговорно лице по защита на данните:  

Име: Димитър Сотиров 

служебен адрес : гр.Пловдив,п.к 4000  , бул. ЦАР БОРИС III ОБЕДИНИТЕЛ № 37 

ел.поща : privacy@fair.bg  

служебен телефон : 032 902550 

Ел. страница : www.fair.bg  

 
 

 

 

Ние от  МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД разбираме, че вашата поверителност е важна за вас и че ви интересува как се използва и споделя 

информацията ви онлайн. Ние уважаваме и ценим поверителността на всеки, който посещава нашия уеб сайт и събираме и използваме информация 

само по начини, които са полезни за вас и по начин, който е в съответствие с вашите права и задълженията ни съгласно Общия регламент за защита на 

данните. 

 

Тези правила за поверителност и ще ви помогнат да разберете , как обработваме всички данни, събрани от нас,  във връзка с използването на нашия уеб 

сайт. 
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За нас 

 

Нашият уеб сайт www.fair.bg  е собственост и се управлява от МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД, регистрирано в България с ЕИК 

825278766.  

 

Каква информация събираме? 

 

Бисквитки 

 

"Бисквитките" са текстови файлове, поставени на вашия компютър, за да събират стандартна интернет информация и информация за поведението на 

посетителите. Тази информация се използва за проследяване на използването на уебсайта от посетителите и за съставяне на статистически отчети за 

дейността на уебсайта. Тя може да се използва и за целите на пускане на нови реклами за вас относно нашите продукти и услуги. 

 

Можете да настроите браузъра си да не приема "бисквитки" и да премахва "бисквитките" от браузъра ви. Въпреки това, ако го направите, някои 

функции на нашия уеб сайт може да не са налични. 

 

Можете да намерите повече информация за "бисквитките" и как да премахнете "бисквитките", като посетите http://allaboutcookies.org  или  

http://cookiecentral.com 

 

 
Тази политика за поверителност важи само за този уебсайт. Така че, ако следвате връзка към други сайтове, трябва да прочетете тяхната политика за поверителност. 

Видове бисквитки, които се събират на fair.bg : 

 

ASP.NET_Session

Id 

Тези "бисквитки" 

са стандартни, 

използват се от 

ASP.NET, за да 

идентифицират 

уникално сесията 

на потребителя на 

Коректна работа 

на всички 

функционалности 

по сайта 

Proprietar

y session 

cookies 

 

 

ASP.Ne

t 

 

session 

Необходими бисквитки 

http://allaboutcookies.org/
http://cookiecentral.com/
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сайта и свързва 

уникалната сесия 

на посетителя с 

данните на 

сървъра. Нашето 

приложение 

използва сесията 

за предаване на 

данни, които не 

могат да се 

съхраняват 

локално. 

Бисквитката 

изтича в края на 

сесията (когато се 

затвори браузъра). 

Google Analytics 

cookies:                                          

_ga 

_gid 

_utmz 

_utma 

_utmb 

_utmc 

_utmt 

Тези "бисквитки" 

се използват за 

събиране на 

информация за 

това как 

посетителите 

използват нашия 

уебсайт и 

WordPress блог. 

Използваме 

информацията, за 

да съставим 

отчети и да 

подобрим уеб 

сайта. 

Бисквитките 

онлайн 

поведенческа 

реклама чрез 

проследяване на 

поведението в 

различни сайтове;  

Third party 

session 

cookies 

 

 

Google 

Analyti

cs 

Аналитични бисквитки 
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събират 

информация, 

включително броя 

посетители на 

уебсайта и блога,  

които 

посетителите са 

посетили и 

посещаваните от 

тях страници. 

Free Call cookies: 

PHPSESSID 

dg_prem_sessid 

perm_phpsessid_j

s_2154 

phpsessid_js_2154 

  Коректна работа 

на всички 

функционалности 

по сайта 

 

 

Third party 

session 

cookies 

 

 

Free 

call 

functio

nality 

Функционални бисквитки 

 
 

Приставки /Plugins 

 Facebook 

Сайтът използва Social Plugins на социалната мрежа facebook.com, която се поддържа от  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“). 

Видовете Facebook Social Plugins може да видите тук: http:/developers.facebook.com/plugins/. 

Приставка се разпознама по логото, което е идентчно с това на Facebook (бяло „F” на син фон или „вдигнат нагоре палец“) .Възможно е да бъде изписан и следния 

текст:  „Facebook Social Plugin“. 

Когато посетите страница от Сайта, която съдържа Facebook приставка, Вашия интернет браузър се свързва директно със сървърите на Facebook и съдържанието на 

приставката ще бъде прехвърлено директно от Facebook към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с тези Facebook 

приставки, Facebook получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се 

вписали във Facebook.  

 

http://developers.facebook.com/plugins/
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Информацията (включително IP адреса Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на Facebook в САЩ. Ако сте вписан във Facebook, 

посещението на Сайта може да се отрази незабавно на Вашия Facebook профил. Ако си взаимодействате с тези  Plugins, напр. натиснете бутона „Харесвам“, или 

напишете коментар, тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузъркъм Facebook и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също 

публикувана на Вашия Facebook профил и видима за приятелите Ви във Facebook. 

 

Моля запознайте се с условията и възможностите за настройка за защита на личните Ви данни и целта и обхвата обработка им на:  http://www.facebook.com/policy.php. 

Ако не желаете Facebook да отразява посещението на Сайта на Вашия Facebook профил е необходимо да се отпишете от Facebook преди да посетите Сайта. Можете да 

предотвратите напълно зареждането на Facebook приставките като инсталирате разширения на Вашия интернет браузър, напр. „Facebook Blocker“ 

(http://webgraph.com/resources/facebookblocker/). 

 

 

 Google + 

Сайтът използва Social Plugins на социалната мрежа Google+, която се поддържа от  Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). 

Тази приставка се разпознава по логата на Google („+1“ бутон на бял или цветен фон). Списъкът и видовете Google+ Social Plugins може да видите тук: 

https://developers.google.com/+/plugins.  

 

Когато посетите страница от Сайта, която съдържа Google + приставка, Вашия интернет браузърсе свързва директно със сървърите на Google и съдържанието на 

Приставката ще бъде прехвърлено директно от Google към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с тези Google 

приставки, Google получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се вписали 

във Google+. 

 

Информацията (включително IP адреса Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на Google в САЩ. Ако сте вписан във Google+, 

посещението на Сайта може да се отрази незабавно на Вашия Google+ профил. Ако си взаимодействате с тези  Plugins, напр. натиснете бутона „+1“ тази информация 

веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузър към Google и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на Вашия Google профил и 

видима за Вашите контакти в Google+. 

 

Моля запознайте се с условията и възможностите за настройка за защита на личните Ви данни и целта и обхвата обработка им на: 

 https://developers.google.com/+/web/buttons-policy. Ако не желаете Google да отразява посещението на Сайта на Вашия Google+ профил е необходимо да се отпишете от 

Google+ преди да посетите Сайта. Можете да предотвратите напълно зареждането на Google приставките като инсталирате разширения на Вашия интернет браузър, z.B 

чрез скрипт блокъра „No Script“ (http://noscript.net/). 

В сайта ни е включен инструмент на GOOGLE на  google-analytics  . За повече информация за видовете бисквитки, които се събира той  може да прочете на : 

https://policies.google.com/technologies/types .  

  

 

Ние събираме информация за вас, когато се регистрирате при нас, попълвате формуляр на нашия уебсайт или когато поръчате от нас продукти или услуги. Също така 

събираме информация, когато доброволно предоставяте обратна връзка  и когато ни пишете или се свързвате с нас по телефона. Информацията за използването на 

linkid://www.facebook.com/policy.php
http://webgraph.com/resources/facebookblocker
linkid://developers.google.com/+/plugins
linkid://developers.google.com/+/web/buttons-policy
linkid://noscript.net/
https://policies.google.com/technologies/types
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уебсайта се събира чрез "бисквитки".Информацията , която събираме . 

 

 

 Twitter 

Повече за политиката на поверителност за тази приставка  може да прочетете тук: 

https://twitter.com/en/privacy  

 YouTube 

YouTube е част от услугите на google  . Повече за политиката на поверителност за тази приставка може да прочете тук:  

https://policies.google.com/privacy?hl=bg  

 

 

Как ще използваме информацията за вас? 

 

Ще използваме тази информация, за да предоставим исканите продукти или услуги, да обработим запитването Ви,  да отговорим на съобщенията от вас и, ако сте 

съгласни, да ви изпратим имейл за други продукти и услуги, които според нас може да ви интересуват , 

 

Ние използваме информацията, събрана от нашия уебсайт, за да персонализираме вашите повторни посещения на нашия сайт. Няма да споделяме информацията Ви за 

маркетингови цели с компании извън нашата организация. 

 

Маркетинг 

 

С ваше разрешение бихме могли да искаме да Ви изпратим информация за нашите продукти и услуги, както и подробности за новини и промоции, които според нас ще 

ви интересуват. Можем да използваме вашите данни, за да се свържем с вас по имейл, телефон, текстово съобщение и по пощата. Можете да се откажете от това 

съгласие по всяко време. 

 

Ако вече не желаете да се свързваме с вас за маркетингови цели, моля, свържете се с нас на: http://www.fair.bg/bg/contactus.htm.  И прочете нашето уведомление за 

маркетинг тук: . Можете да се откажете от нашите имейл съобщения и като кликнете върху връзката за отказване от абонамента в долния колонтитул на всеки имейл, 

който получавате от нас. Вижте тук: нашата политика .  

 

Как и къде съхраняваме вашите данни? 

 

Ние запазваме вашите данни само ако имаме валидно правно основание  да го направим и ще ги пазим толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним 

нашите договорни или правни задължения или докато имаме вашето съгласие да ги пазим. Ще направим годишен одит, за да определим дали трябва да запазим 

данните ви. Вашите данни ще бъдат изтрити, ако вече не се нуждаем от това да спазваме задълженията си или ако сте поискали да ги изтриете. 

 

https://twitter.com/en/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=bg
http://www.fair.bg/bg/contactus.htm
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Някои или всички ваши данни могат да се съхраняват или прехвърлят извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП"). Ако съхраняваме или прехвърляме 

данни извън ЕИП, ние ще предприемем всички разумни стъпки, за да гарантираме, че вашите данни ще бъдат третирани по безопасен и сигурен начин, както в 

рамките на ЕИП и съгласно GDPR. 

 

Сигурността на данните е от голямо значение за нас.  Ние предприемаме стъпки за защита на вашите данни, като използваме криптиране на данни на нашия уебсайт  

и приложения. Нашият уеб сайт се хоства на собствени сървъри, колокирани в дейта център на A1. Сървърите, където се съхранява, включват следните защити:  

·       Защитна стена 

·       Антивирусна защита 

 

 

Достъп до вашата информация и корекция 

 

Имате право да поискате копие от информацията, която държим за вас. Ако искате копие на някои или на цялата лична информация, моля, свържете се с нас на {линк 

към формата за исканията на субекта} . Може да съберем малка такса за тази услуга, в случаи на 2 поредни заявки в рамките на 3 месеца.  

 

Искаме да гарантираме, че личната ви информация е точна и актуална. Може да заявите да коригираме или премахнем информацията, която смятате за неточна. 

 

 

 

Ние ще запазим нашата политика за поверителност под редовно наблюдение и ще поставим всички актуализации в тази страница. 

Уведомяваме Ви, че имате следните права като субект на данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните:  

 

1. Като субект на лични данни имате следните права : 

 На достъп до данните Ви 

 На коригиране/актуализиране на данните Ви 

 На изтриване на данните Ви 

 На ограничаване на обработката на данните Ви 

 На възражение срещу обработката на данните Ви 

 На преносимост на данните Ви в машинно четим формат / ако е възможно/ 

 На оттегляне на съгласието Ви за обработка  

Заявлението на Вашите права следва да бъде депозирано на следната форма: 

http://www.fair.bg/bg/contactus.htm  или на имейл: privacy@fair.bg 

http://www.fair.bg/bg/contactus.htm
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 Администраторът следва да отговори на Вашето заявление в 30 дневен срок, обратно на цитирания в заявлението имейл или пощенски адрес. 

 

2. Като субект на лични данни имате право на жалба срещу обработването на личните Ви данни или неспазване на правата ви във връзка със защитата на лични 

данни пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). 

 

3. Когато има риск за нарушение сигурността на личните Ви данни, администраторът е длъжен да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са 

предприети за отстраняването му, както и дали е уведомен надзорният орган за нарушението. 

 

4. Имате право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви във връзка с личните данни са били нарушени. 

 

Всички неуредени въпроси следва да бъдат регламентирани  съгласно  Общия регламент за защита на данните и приложимото  национално законодателство.  


