
Политика за поверителност (GDPR) 
 
Настоящата Политика за поверителност има за цел да осведоми потребителите на 
www.trotoara.com и членовете на Народно читалище "Тротоара 2020” за това 
как то използва техните лични данни, а също и как биха могли да променят своите 
условия за поверителност.  
 
От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на 
личните данни (GDPR). Приет е от ЕС с цел да се регламентира използването на 
лични данни в страните-членки. Друга негова цел е да гарантира правото на 
неприкосновеност, защита на личните данни срещу злоупотреби. Такива данни могат 
да бъдат имена, имейл, телефон, адрес, ЕГН и т.н. 
 
Народно читалище "Тротоара" 2020 покрива всички нужни изисквания: 
 

● Достъп до информация какви данни се използват 
● Достъп до информация за какво биват използвани 
● Задължително съгласие от страна на членовете 
● Промяна на условията с цел по-голяма свобода 
● Право на коригиране или изтриване от базата данни 
● Предоставяне на данните след легитимиране 
● Посочване на всички трети страни, с които обменя данните 
● Уточняване на целите за събиране на данни 

 
Данни, които Народно читалище "Тротоара" 2020 събира от всичките си членове с цел 
връзка: 
 

● Три имена 
● Имейл адрес 
● Телефон 

 
Данни, които Народно читалище "Тротоара" 2020 събира от членовете и дарителите, 
желаещи да направят плащане(членски внос или дарение) чрез www.trotoara.com с 
цел оторизация: 
 

● Три имена на картодържателя 
● Имейл адрес 
● Телефон 
● Наименование на фирма(в случай, че плащането се извършва от юридическо 

лице) 
 
Данни, които www.trotoara.com  събира от всички свои посетители с цел анализ на 
потреблението и подобряване на съдържанието на Уебсайта, включително и 
персонализиране на страниците: 
 

http://www.trotoara.com/
http://www.trotoara.com/
http://www.trotoara.com/


● IP адрес 
● Идентификатор на потребителя с висока степен на уникалност 
● Идентификатор на устройство (device ID) за мобилни апликации, с висока 

степен на уникалност 
● Идентификатор на браузъра, с висока степен на уникалност 
● История на посетените страници, включително и вторична обработка, с цел 

установяване на предпочитанията на посетителите към определени типове 
съдържание 

● История на направените търсения в страниците на уебсайта 
● Проследяване на секции в уебсайта 
● Времетраене на посещението в уебсайта 

 
За да се извлече нужната информация за потребителите си уебсайтът използва т.нар. 
“Бисквитки”: 
 

● „Бисквитката“ е кратка текстова информация, изпратена до браузъра ви от 
посетен от Вас уебсайт. Тя помага на сайта да запомни информация за 
посещението Ви и настройките Ви. Това може да улесни следващото Ви 
посещение и да направи сайта по-бърз и полезен за Вас.  

● “Бисквитките” се използват за много цели – да се запомнят предпочитанията и 
настройките Ви за изглед, шрифт, език на сайта, за водене на статистика на 
посещенията на дадена страница и др.  

● Уебсайтовете често събират информация за начина, по който потребителите 
взаимодействат с тях - това може да включва страниците, които хората 
посещават най-често, дали получават съобщения за грешка от някои от тях, как 
навигират в сайта и др. На база анализа на тази информация се предприемат 
действия за подобряване на услугите и работата на сайтовете с цел приятно и 
безпроблемно ползване от потребителите 

● Ако на даден компютър се използва повече от един браузър, всеки си има 
отделно пространство за съхранение на „бисквитки“. „Бисквитките“ не 
идентифицират дадено лице, а комбинация от компютър и уеб браузър. 
Следователно, едно лице, което използва няколко браузъра и / или компютъра 
има отделен набор от „бисквитки“ за всяка комбинация компютър – браузър. От 
друга страна, „бисквитките“ не правят разлика между множество потребители, 
споделящи един и същ компютър и браузър, освен ако те не използват 
различни потребителски акаунти. Също така от настройките на браузъра, може 
да включите/изключите действието им. 

 
Информацията е защитена по всички правила и регламенти на GDPR. За повече 
информация: 
 

● Пълен документ GDPR: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679  

● Специфики при GDPR на читалище: 
https://unionchitalishta.eu/wp-content/uploads/2019/03/КОДЕКС-СНЧ.pdf  

● Подробности за използването на бисквитки: 
https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP-бисквитка  

● Може да зададете въпросите си на info@trotoara.com 
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