
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И
СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

СБАЛО “Св. Мина” ЕООД, Благоевград, посредством уеб-сайта, събира всяка
информация, която оставяте или доброволно предавате. Също така, събираме
информация, свързана с Интернет Протоколния (IP) адрес, логин, имейл адрес.
Използваме софтуерни инструменти за събиране на информация за ползването на
уебсайта, включващо посещаемост на страници, време прекарано на дадена страница,
интеракция с компоненти от страницата и начини, по който е открита страницата.
Съхраняваме и информация като име на акаунти, коментари, прегледи, препоръки и
лични профили. Когато създадете акаунт в нашата система, ние съхраняваме всички
данни, които предоставяте.

Целта, поради която съхраняваме информацията, е:

● Да предоставяме нашите услуги като информационна Страница;
● Да предоставим на посетителите по-добра поддръжка и технически контрол;
● Да можем да се свържем с читателите по въпроси, свързани със

съдържанието на Блог частта и предлаганите медицински услуги на “СБАЛО
“Св. Мина” Благоевград”;

● Да набираме информация от хора, борещи се за отворени работни позиции;
● Да можем да водим отчетност и обратна връзка с пациенти, които искат да

запазят час, посредством контактните ни форми;
● Да водим отчетност и статистика на това как се представя страницата.

Да отговаряме на всички законови норми, наложени от националните закони на
Република България или тези наложени от Европейския Съюз. Събраната информация се
съхранява на сървъри, собственост на дружеството и доставчикът на уеб хостинг. Данните
се събират, посредством условия и програми предоставени от доставчика. Информацията
се съхранява на сигурни сървъри зад “Firewall”, които гарантират сигурността на вашите
данни.

Съгласявайки се с условията за ползване, вие давате съгласието си да се свържем
със вас, за да се отстранят хипотетични въпроси, които биха могли да излязат при
ползването на услугите на страницата като:

● Отстраняване на технически грешки;
● Да ви бъде потърсено мнението за страницата и продуктите;
● Да се свържем с вас, посредством телефонно обаждане или имейл за

информация, относно запазен час за визитация;



● Да бъдете помолени и по ваше желание да попълните анкета;
● Да получавате известия за нови статии и други новини, свързани с

предлаганите от нас услуги;
● Да бъдете известени за нови законови норми.

Начинът, по който ще се свържем с вас е посредством предоставените ви лични
данни, включващи - имейл, телефон, директно текстово съобщение.

Ако не искате да съхраняваме и обработваме вашите данни след като сте дали
съгласието си, моля изпратете имейл на sbalo_blgrad@sbalo-svetimina.com , в който
заявявате, че вече не желаете СБАЛО “Св. Мина” Благоевград, да съхранява и борави с
поставените от вас данни. Също така може да го направите посредством писмо по пощата
на адрес (Гр. Благоевград, улица “Васил Левски” номер 62), в което заявявате
желанието си, ние да спрем да съхраняваме данните ви.

Запазваме правото си да обновяваме тази информация, когато сметнем за нужно,
затова моля да я проверявате периодично. Промените влизат в сила веднага след като са
въведени и качени на страницата. Ако направим промяна по текста, ще бъдете известени
по имейл.  По този начин се стремим да ви държим информирани, за това как се
обработват и съхраняват вашите лични данни. Ако желаете да промените част от
предоставените данни, моля изпратете молба, посредством имейл до
sbalo_blgrad@sbalo-svetimina.com или с писмо до адреса на болницата.
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