
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И
СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кардиолайф, 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 информационен Блог;
● Да предоставим на посетителите по-добра поддръжка и технически контрол;
● Да можем да се свържем с читателите по въпроси, свързани със

съдържанието на Блога и предлаганите медицински услуги на
“Кардиолайф”;

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

запазят час, посредством нашия уебсайт;
● 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 платформата WIX. Данните се събират,
посредством условия и програми предоставени от WIX. Платформата WIX съхранява
информацията на сигурни сървъри зад “Firewall”, който гарантира 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 mbal_kardiolife@abv.bg, в който заявявате, че
вече не желаете Кардиолайф да съхранява и борави с поставените от вас данни. Също
така може да го направите посредством писмо по пощата на адрес (Гр. Ловеч,
Бул."Мизия" №5), 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
mbal_kardiolife@abv.bg или с писмо до адреса на болницата.
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TERMS OF SERVICE
We receive, collect and store any information you enter on our website or provide us in
any other way. In addition, we collect the Internet protocol (IP) address used to connect
your computer to the Internet; login; e-mail address; password; computer and
connection information and purchase history. We may use software tools to measure
and collect session information, including page response times, length of visits to
certain pages, page interaction information, and methods used to browse away from the
page. We also collect personally identifiable information (including name, email,
password, communications); payment details (including credit card information),
comments, feedback, product reviews, recommendations, and personal profile.

When you make an appointment for a call or use our contact form, as part of the
process, we collect personal information you give us such as your name, address and
email address and phone number. Your personal information will be used for the specific
reasons stated above only.

We collect such Non-personal and Personal Information for the following purposes:

○ To provide and operate our Services;
○ To provide our Patients with ongoing customer assistance and support;
○ To be able to contact our Patients and Visitors with general or

personalized service-related messages;
○ To create aggregated statistical data and other aggregated and/or inferred

Non-personal Information, which we may use to improve our respective
services;

○ To comply with any applicable laws and regulations.

Our website is hosted on the Wix.com platform. Wix.com provides us with the online
platform that allows us to sell our products and services to you. Your data may be stored
through Wix.com’s data storage, databases and the general Wix.com applications. They
store your data on secure servers behind a firewall. All direct payment gateways offered
by Wix.com and used by our company adhere to the standards set by PCI-DSS as
managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like
Visa, MasterCard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements help ensure
the secure handling of credit card information by our store and its service providers.



We may contact you to notify you regarding the service you require, to troubleshoot
problems, to resolve a dispute, to collect fees or monies owed, to poll your opinions
through surveys or questionnaires, to send updates about our company, or as otherwise
necessary to contact you to enforce our User Agreement, applicable laws, and any
agreement we may have with you. For these purposes we may contact you via email,
telephone and text messages.

If you don’t want us to process your data anymore, please contact us at
[mbal_kardiolife@abv.bg] or send us mail to: [Bulgaria, bul. "Mizia" 5502, 5502
Northern Industrial Zone, Lovech].

We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it
frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their
posting on the website. If we make material changes to this policy, we will notify
you here that it has been updated, so that you are aware of what information we
collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we use and/or
disclose it.

If you would like to: access, correct, amend or delete any personal information we
have about you, you are invited to contact us at [mbal_kardiolife@abv.bg] or send
us mail to: [Bulgaria, bul. "Mizia" 5502, 5502 Northern Industrial Zone, Lovech].


