
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
=====================================================================

Микросист гарантира  на  своите  потребители  конфиденциалността  на  предоставената
информация  и  защита  на  личните  им  данни.  Последните  няма  да  бъдат  използвани,
предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията,
посочени  в  настоящите  Общите  условия.  Микросист защитава  личните  данни  на
потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за регистрация
и/или  извършване  на  заявление  за  поръчка,  като  това  задължение  отпада  в  случай,  че
потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство
и клаузите на настоящите Общи условия,  Микросист може да използва личните данни на
потребителя  единствено  и  само  за  целите,  предвидени  в  настоящите  Общи  условия.
Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското
законодателство и приложимите международни актове.

Микросист се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица
- държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е
получил  изричното  писмено  съгласие  на  ПОТРЕБИТЕЛЯ,  информацията  е  изискана  от
държавни  органи  или  длъжностни  лица,  които  според  действащото  законодателство  са
оправомощени да изискват и събират такава информация.

С регистрацията си в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал своето съгласие
да получавава бюлетин, Микросист може да изпраща промоционални съобщения, новини за
нови  продукти,промоции  и  друга  полезна  информация  на  неговата  електронна  поща.
Съдържанието  на  тези  съобщения  е  насочено  само  и  единствено  към  по-доброто
информиране на ПОТРЕБИТЕЛЯ за най-новите оферти, специални намаления, отстъпки и
промоции. Ако не желае да получава промоционални съобщения, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може
да се  отпише във  всеки момент от  бюлетина,  като влезе  в  своя  профил или кликне на
съотвтения линк за отписване в края на бюлетина.

Какви лични данни събираме:
• Когато регистрирате акаунт или купувате продукт, можем да събираме различни 
видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, 
email, предпочитан начин на комуникация, информация за банкова карта или др.
• В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например 
фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно 
изискванията на нормативната уредба.
• Съхраняваме история на поръчките, направени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Как използваме личните данни
• Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по 

договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме 
за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, 
промени в Общите условия или други правила.

• В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме
за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко 
време може да бъде оттеглено.

Микросист събира и пази информацията, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил по време
на неговата регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА за електроника. Информацията, събрана



от  Микросист  при използването на онлайн платформата се използва само за посочените
цели и в съответствие с приложимото право. Микросист няма да предоставя информация на
трети лица без изричното съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.  Микросист се стреми да обезпечи
сигурността  на  данните  за  потребителя,  така  че  трети  лица  да  нямат  достъп  до  тази
информация. Въпреки че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети
лица,  не може да се търси отговорност от  Микросист,  ако информацията е  получена от
трети  лица  в  нарушение  на  закона.  Микросист не  отдава,  продава  или  по  друг  начин
разпространява лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети страни по никакъв повод, освен
когато това е наложено по силата на закон или съдебна заповед.


