Политика за поверителност
Фирма MANN+HUMMEL FT Poland Дружество с ограничена отговорност КД (преди: MANN+HUMMEL
Filtration Technology Poland Sp. z o.o.), ul. Wrocławska 145, 63-800 GOSTYŃ, ПОЛША, подхожда
изключително сериозно към въпросите, свързани с безопасността на Вашите лични данни и спазва
действащите разпоредби за защита на личните данни.
В настоящата Политика за поверителност е посочено, какви информации събираме, как ги обработваме
и използваме и как осигуряваме тяхната безопасност.
1. Данни за активността в интернет сайта
Общите данни за активността в нашия уебсайт се записват автоматично във файла на дневника. Такива
данни се регистрират само за нуждите на техническата администрация на уебсайта и за статистически
цели, а в изключителни случаи се използват за съобщаване на престъпления.
Събраните данни не се предоставят на трети лица, нито се анализират по някакъв начин, освен ако
съществува законно задължение за предоставяне на такива данни.
Всеки път, когато посещавате нашия сайт, се записват следните подробни данни:


името на изтегления файл,



датата и часът на изтеглянето на данни,



броят на изпратените данни,



доклад, информиращ, дали изтеглянето на данни е завършено успешно,



описание на уеб браузъра на потребителя,



операционната система на потребителя,



адресът IP на потребителя.

2. Лични данни
Личните данни събираме, обработваме и използваме само в обхвата, разрешен от закона или ако
потребителят е изразил съгласие за това.
E-learning
От лицата, които искат да получат сертификат, потвърждаващ завършването на онлайн обучението,
достъпно в интернет сайта academy.fitlron.eu, изискваме следните данни:


име и фамилия и длъжност,



адрес,



телефонен номер,



е-mail адрес.

Данните, които получаваме за издаване на сертификата, са събирани, съхранявани и при необходимост
предоставяни на външни търговски единици само за тази цел. Не водим никакви други дейности,
свързани с събиране, съхранение, модифициране или изпращане на данни.
3. Политика за файлове бисквитки
С цел усъвършенстване на нашия интернет сайт и разрешаване на използването на определени функции
ние използваме файлове бисквитки в различни страници. Файловете бисквитки или “cookie” са малки
файлове, които се записват и съхраняват в компютъра, таблета или телефона на потребителя по време на
разглеждане на интернет страници. Някои файлове бисквитки (така наречените “сесийни” файлове
бисквитки) се изтриват веднага след завършване на сесията на браузъра, тоест след затваряне на уеб
браузъра. Други файлове бисквитки (наричани “фиксирани”) остават записани в устройството на
потребителя и позволяват идентификация на потребителя при поредните посещения на нашия сайт.
Файловете бисквитки не позволяват достъп до други файлове в устройството на потребителя, както и не
позволяват идентификация на e-mail адреса, който ползва потребителят.
Повечето уеб браузъри по подразбиране приемат файловете бисквитки. Ако Вашият уеб браузър
използва стандартни настройки, всички процеси ще бъдат реализирани автоматично на фона на
работата на устройството. Потребителят може самостоятелно да промени настройките за записване и
съхранение на файлове бисквитки.
Настройките на уеб браузъра може да се конфигурират така, че всеки път да получавате информация за
записаните файлове бисквитки и да можете да решите, дали файлът да бъде записан или да изключите
трайно записването на всички или само на някои файлове бисквитки.
Включването или изключването на обслужването на файловете бисквитки зависят от конфигурацията на
уеб браузъра и могат да бъдат модифицирани самостоятелно от потребителя. Настройките на уеб
браузърите за използване на файловете бисквитки могат да бъдат променени по следния начин:


Браузър Internet Explorer



Браузър Mozilla Firefox



Браузър Chrome



Браузър Safari



Браузър Opera

Ограничаването на използването на файловете бисквитки може да окаже негативно влияние върху
правилното функциониране.
4. Анализ на посещаемостта на уебсайтовете
Статистики на уеб браузъра с използване на Google Analytics
Този сайт използва Google Analytics - инструмент за анализ на посещаемостта на интернет сайтовете,
предоставен от фирма Google Inc. („Google”). Google Analytics използва файлове бисквитки, тоест
текстови файлове, съхранявани в устройството на потребителя и позволяващи анализ на използването на
интернет сайта. Информациите за използването на интернет сайта, събрани от файловете бисквитки,
обикновено се изпращат до сървъра Google в САЩ и там се съхраняват.

Ако в сайта е активна функцията за придаване на анонимност на IP адреса, генерираният IP адрес на
потребителя ще бъде съкратен до приетата форма за държавите-членки на ЕС или на други членове на
Споразумението за Европейското Икономическо Пространство. Само в изключителни случаи IP адресът
ще бъде изцяло предоставен на сървъра Google в САЩ, където ще бъде съкратен.
В този сайт е активна функцията за придаване на анонимност на IP адреса. По възложение на
администратора на този уебсайт Google използва тези информации за анализиране на използването на
уебсайта и за съставяне на доклади за активността на неговите потребители, както и предоставя други
услуги на администратора, свързани с използването на интернет сайта и на Интернет.
Google няма да свързва IP адреса, изпратен от Вашия уеб браузър с други данни, съхранявани от Google.
С подходяща настройка на уеб браузъра можете да блокирате записването на файлове бисквитки в
използваното устройство. Моля, не забравяйте обаче, че в този случай някои от функциите в интернет
сайта могат да бъдат недостъпни.
За да блокирате изпращането на събраните от файловете бисквитки данни за използването на уебсайта
(включително IP адреса) до Google и обработването на такива данни от Google, трябва да изтеглите и да
инсталирате приставка за браузъра, достъпна на адрес https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Ако не искате да изтегляте приставка или ако използвате браузъра в мобилно устройства, кликнете върху
линка по-долу, за да изключите записването на файловете бисквитки, което в бъдеще ще възпрепятства
изпращане на данни за използването на този сайт до Google Analytics (функцията е достъпна само в този
браузър и само за този домейн; ако изтриете файловете бисквитки в този браузър, ще трябва отново да
се възползвате от линка по-долу).
Изключете изпращането на информация до Google Analytics
Повече информации относно условията за използване и защитата на личните данни ще намерите в сайта
www.google.com/analytics/terms/gb.html или www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
5. Авторски права
© Copyright MANN+HUMMEL FT Poland Дружество с ограничена отговорност КД Всички права запазени.
Всички информации, намиращи се в уебсайта www.filtron.eu – текстове, снимки, графични форми,
оформление са защитени от закона.
6. Промени в политиката за поверителност
Дружеството запазва правото си за въвеждане на произволна промяна в настоящата Политика за
поверителност без необходимост от информиране на потребителите за това. Въведените промени в
Политиката за поверителност винаги ще бъдат публикувани в този сайт. Въведените промени са валидни
от датата на публикуването на Политиката за поверителност.
7. Контакт
В случай на въпроси, касаещи сайта www.filtron.eu моля, свържете се с нас на адрес: kontakt@filtron.pl.

