Общи условия
След като получите достъп до уеб сайта на Béa Bulgaria, Вие следва, че се съгласявате със
следните условия. Ако това не е така, то трябва да знаете, че достъпът Ви до уеб страницата на
Béa Bulgaria се прекратява.
Всяко съдържание, което се създава и помества на уеб страницата на Béa Bulgaria е защитено и
под авторското право на Завод за хартия Белово АД, ЕИК 822104867, с адрес гр. Белово, ул.
Дъбравско шосе 1а, МОЛ Калин Йонов. Béa Bulgaria си запазва правото като собственик на
уеб страницата всички права свързани с нея, както и тези, които не са описани тук.
Забраняват се долуизброените действия от потребителите на сайта на Béa Bulgaria:
копирането, разпространението, пренасочването или запазването на част или на цялостно
съдържание под какъвто и да е вариант без предварително отправено писмено запитване и
получено разрешение в същия вид.
Béa Bulgaria дава съгласието си да прекарвате време на уеб страниците ни или да използвате
информация от тях само за лична употреба, а не с недобронамерени цели свързани с повторно
разпространяване, освен ако нямате получено писмено разрешение от Béa Bulgaria. Всякакво
използване на уеб страниците на Béa Bulgaria и информацията в тях е разрешено за лична и
нестопанска цел.
Нуждата от уеб страница на Béa Bulgaria е изцяло за създаване на удобството на потребителя.
Ние от Béa Bulgaria си запазваме правото да променяме информация от страниците на уеб
сайта и не изключваме ситуации с моменти грешки. Béa Bulgaria и съдържанието, което
представя на уеб страницата си не дава каквито и да е било гаранции на потребителя, също така
не носим отговорност за каквито и да е било щети произлизащи от използването на сайта.
Предоставянето на данни до нашата уеб страница, в това число e-mail адрес и имена, Вие
трябва да имате предвид, че се съгласявате да получите отговор от представител на наш екип,
който да се свърже с Вас, чрез споделените лични данни, които няма да се използват за
различни цели от това на запитването Ви.
От Béa Bulgaria си запазваме правото да променяме Общите условия при необходимост в
съответната секция на сайта.

Политика за поверителност
Използване на собствени бисквитки
За да направим посещението на нашия уебсайт атрактивно и да дадем възможност за
използването на определени функции, в различни страници ние използваме така наречените
бисквитки. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашето устройство. Някои
от използваните от нас бисквитки се изтриват в края на сесията на браузъра, т.е. след като го
затворите (така наречените бисквитки за сесия). Други бисквитки остават на Вашето
устройство и позволяват на нас или на нашите партньорски компании да разпознаваме Вашия
браузър при следващото Ви посещение (така наречените постоянни бисквитки). Посредством
бисквитките не може нито да се получи достъп до други файлове на компютъра Ви, нито да се
научи имейл адреса Ви. Правното основание за обработка на лични данни при използване на
бисквитки е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.
Бисквитките се запаметяват на Вашето устройство и Вие можете изцяло да контролирате
тяхното използване. Чрез промяна в настройките на интернет браузъра можете да деактивирате
или ограничите прилагането на бисквитки. Запаметените вече бисквитки могат да бъдат

изтрити по всяко време. Това може да става и автоматично. Ако бисквитките бъдат
деактивирани за нашия уебсайт, може да не бъдете в състояние да използвате всички функции в
пълния им обхват.
Контрол на бисквитите в браузъра
Ако впоследствие не искате да събираме и анализираме информация относно Вашето
посещение, можете по всяко време да се откажете от това.
За техническото осъществяване на този отказ във Вашия браузър се поставя съответния маркер
в положение Off. Тази бисквитка служи единствено за регистрирането на Вашия отказ. Моля
имайте предвид, че поради технически причини бисквитките могат да се използват само за
браузъра, от който са зададени. Ако изтриете бисквитките или използвате друг браузър или
устройство, трябва отново да зададете желания от Вас избор.
Уеб анализ с Google Analytics
Този уебсайт използва Google Analytics – услуга за уеб анализ на Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics използва т.нар.
бисквитки, т.е. текстови файлове, запаметявани на Вашия компютър, за да се позволи анализ на
Вапето използване на уебсайта. Информацията, събирана чрез бисквитките за Вашето
използване на този уебсайт, обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се
съхранява там.
Нашият сайт използва Google Analytics с разширението „анонимизирано IP“. Това означава, че
в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по
споразумението за Европейско икономическо пространство, Вашият събран от бисквитките на
Google-Analytics IP адрес ще бъде отрязан от Google преди предаването му в САЩ. Само в
изключителни случаи пълният IP адрес ще се предава към сървър на Google в САЩ и ще бъде
отрязан там. По поръчка на Béa Bulgaria Google използва тази информация, за да оценява
Вашето използване на уебсайта, да изготвя доклади за дейности на уебсайта и да предоставя на
оператора на уебсайта допълнителни услуги, свързани с използването на уебсайта и Интернет.
IP адресът, изпращан от Вашия браузър в контекста на Google Analytics, няма да бъде сливан с
другите данни от Google.
Можете да предотвратите записването на бисквитки чрез съответна настройка в софтуера на
Вашия браузър; моля, имайте предвид, че в този случай може да не бъдете в състояние да
използвате всички функции, предлагани от този уебсайт. Можете да предотвратите събирането
и обработването на данните, получени чрез бисквитките и отнасящи се до Вашето използване
на уебсайта (включително твоя IP адрес), като изтеглите и инсталирте плъгин за браузър от
следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Детайлна информация за условията на ползване и защитата на данни ще намерите на
www.google.com/analytics/terms/de.html или на
www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
Правно основание за обработката на лични данни при използване на бисквитки е чл. 6 параграф
1 ал. 1 буква е) от GDPR.
Използване на функцията на Google Inc. ремаркетинг или „Подобни целеви групи“
Уебсайтът на Béa Bulgaria използва функцията ремаркетинг или „Подобни целеви групи“ на
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).
Посредством тази функция Béa Bulgaria може целенасочено да показва реклама на
посетителите на уебсайта, персонализирана според интересите им, когато те посещават други

уебсайтове в дисплейната мрежа на Google. За извършване на анализ за използването на
уебсайтовете, който формира основата за създаването на рекламните съобщения според
интересите, Google използва така наречените бисквитки. За тази цел Google запаметява малък
файл с последователност от числа в браузърите на посетителите на уебсайта. Посредством това
число се регистрират посещенията на уебсайта, както и анонимизираните данни за
използването на уебсайта. Това не извършва запаметяване на лични данни на посетителите на
уебсайта. Посетите ли след това друг уебсайт в дисплейната мрежа на Google, ще Ви бъдат
показани вмъкнати рекламни съобщения, за които с голяма вероятност ще бъдат взети предвид
посетените преди това продуктови и информационни рубрики. Допълнителна информация за
Google ремаркетинг, както и декларацията за защита на данните на Google, можете да видите
на: http://www.google.com/privacy/ads/.
Можете да деактивирате трайно използването на бисквитки от Google, като последвате долния
линк и изтеглите и инсталирате предоставения там плъгин:
https://www.google.com/settings/ads/plugin. Алтернативно можете да деактивирате използването
на бисквитки от трети доставчици, като отворите страницата за деактивиране на Инициатива за
мрежова реклама (Network Advertising Initiative) от http://www.networkadvertising.org/choices/ и
приложите поместената там допълнителна информация за отказ.
Правно основание за обработката на лични данни при използване на бисквитки е чл. 6 параграф
1 ал. 1 буква е) от GDPR.
Doubleclick от Google
Doubleclick (двоен клик) от Google е услуга на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA (“Google”). Doubleclick на Google използва бисквитки, за да Ви представя
важни за Вас рекламни съобщения. При това Вашият браузър получава псевдонимен
идентификационен номер (ID), за да провери кои рекламни съобщения се включват във Вашия
браузър и кои биват извиквани. Бисквитките не съдържат лична информация. Използването на
DoubleClick бисквитки дава възможност на Google и партньорските му уебсайтове за показване
на рекламни съобщения въз основа на предишни посещения на нашия или на други уебсайтове
в интернет. Събраната чрез бисквитките информация се предава от Google за оценка на сървър
в САЩ и се запаметява там. Предаване на данни чрез Google на трети страни се осъществява
само въз основа на законови разпоредби или в рамките на поръчка за обработка на данни.
Google в никакъв случай няма да обединява Вашите данни с други данни, събирани от него.
Можете да предотвратите запаметяването на бисквитки чрез съответна настройка на софтуера
на браузъра; искаме да Ви обърнем внимание, че в този случай може да не бъдеТЕ в състояние
да използваш всички функции, предлагани от нашия уебсайт. Допълнителна информация за
защитата на данни при DoubleClick ще намерите тук: https://www.google.com/intl/de/policies/.
Можете да предотвратите събирането и обработването на данните, получени чрез бисквитките,
като от линка https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de изтеглите и инсталирате
наличния там плъгин за браузър под настройка на рекламни съобщения, разширение за
деактивиране на DoubleClick.
Правно основание за обработката на лични данни при използване на бисквитки е чл. 6 параграф
1 ал. 1 буква е) от GDPR.
Социални мрежи и социални плъгини
Чрез нашите страници в социалните мрежи Ви предлагаме обстойно персонално съдействие.
Ако ни изпратите запитване през една от тези социални мрежи, ние го препращаме към
компетентния отдел. Данните се използват само за отговор на запитването ти и не се препращат
на трети страни. Правното основание за обработката на лични данни в рамките на обработка на
запитването ти е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR. За да можете да осъществите контакт

с нас през социалните мрежи, трябва да имате регистрация в тях. За тази цел компаниите,
стоящи зад всяка от тях, обработват личните данни при нужда. Ние нямаме влияние върху вида,
обхвата и обработката на тези данни.
Използване на Facebook плъгини
Нашият уебсайт използва социалния плъгин (плъгини) на социалната мрежа Facebook, като
администратор за Facebook на личните данни на лица от ЕС е Facebook Ireland Ltd.,4 Grand
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, а обработващ е Facebook Inc., 1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Информация за плъгините на Facebook и
как изглеждат те, може да видите тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins.
Когато се свържете със страница от нашия уебсайт, която съдържа такъв плъгин, твоят браузър
ще установи директна връзка със сървърите на Facebook. Плъгините предават тяхното
съдържание от Facebook директно на Вашия браузър и го интегрират с уеб страницата. Чрез
това интегриране Facebook получава информация, че Вашият браузър е извикал съответната
страница от нашия уебсайт, дори и ако нямате профил във Facebook или ако точно в момента не
сте вписан във Facebook. Тази информация (включително твоят ІР адрес) се предава от Вашия
браузър директно на сървър на Facebook в САЩ и се съхранява там. Ако сте вписан във
Facebook, Facebook може да свърже Вашето посещение на нашия уебсайт директно с Вашия
профил във Facebook. Когато взаимодействате с плъгини, например напишете коментар, тази
информация също се предава директно на сървър на Facebook и се съхранява там. Освен това
информацията се публикува във Вашия профил във Facebook и се показва на Вашите приятели
във Facebook. Обръщаме внимание, че като доставчик на уебсайта ние не получаваме сведение
за съдържанието на предаваните данни, както и за тяхното използване от Facebook.
Информация относно целта и обхвата на това събиране на данни, по-нататъшната обработка и
използване на тези данни от Facebook, както и за съответните Ви права и възможности за
настройка за защита на личната ти сфера, можеш да намерте в указанията за защита на данните
на Facebook: https://facebook.com/policy.php.
Ако не желаете Facebook да свързва събраните чрез нашия уебсайт данни директно с Вашия
Facebook профил, преди да посетите нашия уебсайт Вие трябва да излезете от Facebook.
Можете напълно да предотвратите зареждането на Facebook плъгини и с Add-Ons за Вашия
браузър, напр. с „Facebook Blocker” (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).
Доколкото при гореописаните данни се касае за лични данни, правното основание за тяхната
обработка е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.
Използване на Google+ и YouTube плъгини
Нашият уебсайт използва социалните плъгини (плъгини) на социалната мрежа Google+ и на
YouTube. Двете услуги са собственост на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA („Google”). Информация за Google+ плъгините и как изглеждат те, ще
намерите тук: https://developers.google.com/+/plugins.
Когато се свържете със страница от нашия уебсайт, която съдържа такъв плъгин, Вашият
браузър ще установи директна връзка със сървърите на Google. Плъгините предават тяхното
съдържание от Google директно на Вашия браузър и го интегрират с уеб страницата. Чрез това
интегриране Google получава информация, че Вашия браузър е извикал съответната страница
от нашия уебсайт, дори и ако нямате профил в Google+ или акаунт в YouTube или ако точно в
момента не сте вписани в Google+/YouTube. Тази информация (включително твоят ІР адрес) се
предава от Вашия браузър директно на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.
Ако сте вписани в Google+/YouTube, Google може да свържете посещението на нашия уебсайт
директно с Вашия акаунт. Обръщаме внимание, че като доставчик на уебсайта ние не

получаваме сведение за съдържанието на предаваните данни, както и за тяхното използване от
Google. Информация относно целта и обхвата на това събиране на данни и по-нататъшната
обработка и използване на тези данни от Google, както и за съответните Ви права и
възможности за настройка за защита на личната Ви сфера, можете да намерите в указанията за
защита на данните на Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
Ако не желаете Google да свързва събраните чрез нашия уебсайт данни директно с Вашия
акаунт в Google+/YouTube, преди да посетите нашия уебсайт трябва да излезете от
Google+/YouTube. Можете напълно да предотвратите зареждането на Google плъгини и с AddOns за Вашия браузър, напр. с блокиране на скриптове „NoScript” (http://noscript.net/).
Правното основание за обработката на лични данни при използване на плъгини е чл. 6 параграф
1 ал. 1 буква б) или буква е) от GDPR.
Използване на Instagram плъгини
Нашия уебсайт използва така наречените социални плъгини (плъгини) на Instagram, чиито
собственик е Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“).
Плъгините са обозначени с лого на Instagram напр. във формата на „камера Instagram“.
Информация за Instagram плъгините и как изглеждат те, ще намерите тук:
http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges
Когато се свържете със страница от нашия уебсайт, която съдържа такъв плъгин, Вашият
браузър ще установи директна връзка със сървърите на Instagram. Плъгините предават тяхното
съдържание от Instagram директно на Вашия браузър и го интегрират с уеб страницата. Чрез
това интегриране Instagram получава информация, че Вашия браузър е извикал съответната
страница от нашия уебсайт, дори и ако нямаш профил в Instagram или ако точно в момента не
сте вписан в Instagram. Тази информация (включително твоят ІР адрес) се предава от Вашия
браузър директно на сървър на Instagram в САЩ и се съхранява там.
Ако сте вписани в Instagram, то Instagram може да свържете посещението на нашия уебсайт
директно с Вашия акаунт в Instagram. Когато взаимодействате с плъгини, например задействате
бутон „Instagram“, тази информация също се предава директно на сървър на Instagram и се
запаметява там. Освен това информацията се публикува във Вашия акаунт в Instagram и там се
показва на Вашите контакти.
Информация относно целта и обхвата на това събиране на данни и по-нататъшната обработка и
използване на тези данни от Instagram, както и за съответните ти права и възможности за
настройка за защита на личната ти сфера, можеш да намерите в политиката за поверителност на
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/
Ако не желаеш Instagram да свързва събраните чрез нашия уебсайт данни директно с твоя
акаунт в Instagram, преди да посетиш нашия уебсайт ти трябва да излезеш от Instagram. Можеш
напълно да предотвратиш зареждането на Instagram плъгини и с Add-Ons за твоя браузър, напр.
с блокиране на скриптове „NoScript” (http://noscript.net/).
Правно основание за обработката на лични данни при използване на плъгини е чл. 6 параграф 1
ал. 1 буква б) или буква е) от GDPR.
Технически мерки за защита
Полагаме големи усилия, за да защитим нашите клиенти, както и абонатите на нашите
електронни бюлетини, от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или
унищожаване на техните личните данни. За тази цел предприемаме редица технически и
организационни мерки, като:

Използваме защитени уеб сайтове, през които събираме твоите лични данни;
Събираме личните ти данни чрез потвърждение – въвеждане на данни в уеб страницата ни и
натискане на бутон за съгласие и записване.
Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на лични данни,
включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен
достъп до системите, които използваме;
Достъп до личните ти данни в рамките на нашата организация имат само лица, чиито трудови
функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните
са били събрани; данните се обработват или се предават на трети лица, за които си информиран
и които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на
личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез
възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.;
Включваме договорни клаузи за поверителност във всички договори, които сключваме със
служителите и третите лица, на които възлагаме обработване на личните ти данни;

