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Политика на поверителност 

 
 
„Хилти – България“ ЕООД (ХИЛТИ) има репутацията на компания, която предлага продукти с 
високо качество и отлично обслужване. Нашият стремеж е да приложим тази репутация и на 
on-line ниво, затова се ангажираме да запазим Вашата самоличност и парола. Всяка 
информация, която искаме от Вас, се използва, за да подобряваме непрекъснато работата 
Ви с нашия уебсайт. Тази информация ще се ползва само при необходимост единствено от 
служители на (ХИЛТИ). Моля прочетете информацията, засягаща нашата политика за 
поверителност. 
 
Защо ХИЛТИ Online изисква лична информация? 
Личната информация за Вас (e-mail адрес, име, телефонен номер и адрес за 
кореспонденция) ни позволява да се свържем с Вас при необходимост. Тя Ви дава достъп 
до части от сайта, за ползването на които ХИЛТИ изисква регистрирането Ви като 
потребител на сайта.  
 
Ние искаме да подобрим работата Ви с нашия уебсайт. Използвайки личната Ви 
информация, ние Ви предлагаме съдържание, адаптирано към Вашите конкретни интереси. 
По този начин Вие ще получавате повече от това, което искате, и по-малко от това, което не 
Ви интересува.  
 
Ние следим тенденциите в трафика и начина на използване на сайта от клиентите, за да 
доразвиваме структурата, дизайна и интерфейса на ХИЛТИ Online. 
 
Може да използваме информацията, за да Ви уведомим за важни промени в уебсайта и в 
новите ХИЛТИ Online услуги. Ако не искате да получавате тази информация, можете винаги 
да отидете на "Промяна на профила" и да смените предпочитанията си.  
 
 
Ще разкрием ли личната информация, която ни предоставяте, на трети страни ? 
ХИЛТИ няма да продава, преотстъпва, показва, разменя или по друг начин разкрива Вашата 
лична информация на лица извън ХИЛТИ.  
 
ХИЛТИ може да разкрива информация за потребителите на трети лица единствено в 
случаите, предвидени в нормативен акт.  
 
За да подобряваме нашия сайт, ще събираме информация, която ще ни помогне да 
разберем как клиентите го използват. Например, може да разглеждаме събраната 
информация, за да определим коя част от сайта най-често се използва от нашите клиенти. 
Може да предоставяме сборна статистика за нашите клиенти, продажби, тенденция на 
преглеждане на сайта и свързана с това информация на официални наши партньори, но 
тази статистика няма да включва никаква индивидуализираща информация. Лични данни 
като имена и e-mail адреси няма да се използват в нашето изследване.  
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Как защитаваме личните Ви данни ? 
Всички лични данни се предпазват от неоторизиран достъп с помощта на най-съвременни 
технологии за сигурност.  
 
Всички лични данни на потребители, предоставени на ХИЛТИ, се събират, обработват и 
съхраняват при условията и реда на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). 
 
А "cookies" ? 
"Cookies" представляват малки пакети информация, която се прехвърля на Вашия твърд 
диск под формата на малък текстов файл. "Cookies" могат да направят сайта по-полезен 
като запазват информация за Вашите предпочитания при използването му. Те сами по себе 
си не идентифицират потребителя, въпреки че идентифицират компютъра на потребителя.  
 
 
Как можете да обновявате и променяте дадената информация ? 
Можете да обновявате и променяте данни, свързани с Вашия ХИЛТИ Online профил по 
всяко време като влезете в страницата "Моят профил". Ще трябва да се идентифицирате, за 
да имате достъп до нея, ако влизате от страница "Downloads". За всички други въпроси, 
свързани с обновяване и промяна на Вашите данни, можете винаги да отидете на "Промяна 
на профила" и да промените предпочитанията си.  
 
Ще получавам ли поща от Вас ? А ако не искам да я получавам ? 
Да. Като регистриран посетител може от време на време да получавате по електронната си 
поща новини за важни промени в уеб-сайта или за нови услуги, предлагани от ХИЛТИ. Ако 
решите, че не искате да ги получавате, можете винаги да отидете на "Промяна на профила" 
и да промените предпочитанията си.  
 
Накратко 
Ние се ангажираме да запазим Вашите лични данни, да ги събираме, обработваме и 
съхраняваме съгласно изискванията на ЗЗЛД. Ще използваме предоставената от Вас 
информация, за да улесним колкото е възможно ползването на сайта и да Ви доставим най-
добри условия за ползването му. Тази информация ще се ползва само при необходимост 
единствено от служители на ХИЛТИ. Ние няма да продаваме, разменяме или 
преотстъпваме личните Ви данни на друг. Ако решите да не получавате никакви новини или 
специални предложения от нас, отидете на "Промяна на профила" и променете 
предпочитанията си.  
 
Вашето съгласие 
Като използвате този сайт, Вие ни давате съгласието си да събираме и използваме тази 
информация. Ако решим да променим политиката си за поверителност, ще публикуваме 
промените на тази страница, така че по всяко време ще знаете каква лична информация ни 
предоставяте, как ние я използваме и при какви обстоятелства я разкриваме.  


