
ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Добре дошли в официалния блог сайт на инж. Станислава-Владимира Станкова - 
www.stanislavavladimira.com. 
Предоставя се възможност за връзка чрез имейл 
stanislavastankova.com@gmail.com, както и чрез контактната форма в 
официалния сайт www.stanislavavladimira.com. 

Лична информация: 
Общите условия са приложими за информация, която посетителите на 
www.stanislavavladimira.com предоставят чрез посещение на Уебсайта, като 
запознаване с дейността на www.stanislavavladimira.com, подаване на молба, 
искане или сигнал, изпращане на имейл или използване на контактната форма на 
Уебсайта. Споделянето на такава информация може да съдържа Лични данни 
(идентификационни данни, данни за контакт, финансова информация), като 
тяхното последващо изискване може да стане в случаи на изпълнение на договор. 

Вашата информация: 
www.stanislavavladimira.com събира информация, когато посещавате 
Уебсайта, и която информация е изпратена от Вашия браузър. Във връзка с този 
акт системните данни могат да включват IP адрес, тип браузър, браузър версия, 
тип устройство, време и дата на посещение, и други статистически данни. 

Събиране на Вашата информация: 
Разкриването на лична информация не е необходимо при чисто посещение на 
www.stanislavavladimira.com. 

Предоставяне на Лични данни в следните примерни случаи: 
• При подаване на молба, искане или сигнал, и последваща комуникация; 
• При използване на контактната форма на Уебсайта или имейл; 
• При използване на контактната форма на Уебсайта или имейла и изискващ се 
персонален отговор при последваща комуникация; 
• При постигане на съвместно съгласие и пристъпване към подписване на 
договор; 



• При оформяне на договори от различно естество; 
• При извършване на дейност; 
• При искане за издаване на документ; 
• При участие в благотворителност или благотворителен търг; 
• При участие в дейностите, програмите, събитията и инициативите към 
Уебсайта; 
• При предотвратяване на злоупотреби и нарушение на правилата и законността; 
• Във връзка с публикации, новини и проекти; 
• Други – съзнателно и доброволно предоставяне на Лични данни; 
• При използване на социалните мрежи, заложени и свързани с Уебсайта, 
правото за 
използване на Лични данни, когато те са достъпни, е запазено. Цели за събиране 
на Вашата информация: 
• За обработване на молби, искания и сигнали, и последваща комуникация; • В 
отговор на запитвания и писма; 
• Сключване на договор и изискваща се за това информация; 
• Новини и публикации, свързани с Уебсайта; 
• Комуникация с персонализация; 
• Регистрация при благотворителност или благотворителен търг; 
• Регистрация при дейност, програма, събитие, инициатива към Уебсайта; 
• Цели и проучвания на Уебсайта; 
• Изготвяне на публикации, новини и анонси, свързани с дейността и целите на 
Уебсайта; • За целите на разкриване и предотвратяване на злоупотреби и 
незаконност; 
• За разработване на програми, стратегии и иновации, свързани с дейността и 
целите на Уебсайта;  
• Други.  

Основание за събиране на Вашата информация:  
• Задължения в договорни процеси; 
• Задължения, свързани със законност; 
• Съгласие – доброволно изпращане на информация; 



• Интерес с обществен принос както при защита на законността, така и при 
популяризирането на Уебсайта.  

Срок за съхранение на Вашата информация:  
Срокът за съхранение е с период необходим за реализиране на съответните цели 
законно.  
 
 Споделяне на Вашата информация:  
www.stanislavavladimira.com спазва най-високи етични стандарти във връзка 
със споделянето на Лични данни. www.stanislavavladimira.com споделя Лични 
данни, необходими за реализирането на дейността на Уебсайта с упълномощени 
лица от Уебсайта, партньори, организации и държавни институции и лица, 
предвидени по ред. www.stanislavavladimira.com може да споделя и предава 
Лични данни на лица, партньори и организации на международно ниво, свързани 
с дейността на Уебсайта, като те отговарят на същите високи етични стандарти.  

Права по Лични данни:  
Всеки, предоставил Лични данни във връзка с дейността на 
www.stanislavavladimira.com има право на достъп, корекция, изтриване, 
възражение и жалба до тях, като аргументира и поясни обосновано искането си 
по имейл или чрез контактната форма на Уебсайта. 

Правила „бисквитки“ (cookies): 
За оптималния Ви потребителски престой в www.stanislavavladimira.com, 
Уебсайтът използва „бисквитки“ (cookies), за да получи определена 
потребителска информация във връзка с това как и кога определени раздели в 
www.stanislavavladimira.com са разгледани, както и колко хора са ги 
посетили. „Бисквитките“ (cookies) са малки текстови файлове, които се 
запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате 
www.stanislavavladimira.com, като ни позволяват Вашите действия и 
предпочитания да бъдат запаметени за определен период от време, за да не се 
налага въвеждането им от Вас всеки път, когато посещавате 
www.stanislavavladimira.com или преминавате от една страница към друга. 



С продължаване напред в www.stanislavavladimira.com, без да променяте 
настройките на браузъра си, Вие давате съгласието си за употребата на 
„бисквитки“ (cookies). Вие приемате използването на всички видове 
„бисквитки“. Вие можете по всяко време да настроите браузъра си да откаже, 
премахне или блокира „бисквитки“ (cookies), които са запазени на Вашия 
компютър или да Ви покаже, когато се генерира „бисквитка“ (cookie) без това 
да засяга ползването на повечето от функциите на 
www.stanislavavladimira.com.


