Приложение № 1
Политика за поверителност – Издатели
Настоящата Политика за поверителност за Издатели е разработена, за да предостави информация
относно данните, които Нет Инфо може да събира и обработва за Издатели при предоставяне на
Услугите.
Настоящата Политика за поверителност се прилага само и единствено за Издатели, които се
регистрират на Интернет сайта Adwise и използват предоставяните от Нет Инфо Услуги.
Информацията, предоставяна от Издателите при сключване на Рамков договор за реализиране на
рекламни кампании чрез Услугите, при отчитане и докладване на рекламни кампании, както и всяка
друга информация във връзка с Услугите, ще бъде обект на настоящата Политика за поверителност.
Нет Инфо поддържа актуални регистри с лични данни в качеството си на администратор или
обработващ, съответно когато е приложимо.
При регистрация на Издател, Нет Инфо събира определени от Нет Инфо Лични данни за Издателя с
цел установяване на неговата самоличност и действителното съществуване на съответния Издател
във връзка със сключването на договор за реклама. Събраната информация се използва от Нет Инфо
и при фактуриране и заплащане на Услугите.
В случай на Издател – физическо лице, Нет Инфо може да използва предоставената Лична
информация за целите на директния маркетинг, само след получаване на изричното съгласие на
Издателя за този вид използване. Издателят има право по всяко време да оттегли съгласието си за
обработването на Личните му данни за целите на директния маркетинг.
Нет Инфо може да събира посочените по-долу Лични данни като действа в едно от следните две
качества:
1. Администратор на лични данни – това е физическо или юридическо лице, което само или
съвместно с други определя целите и средствата за обработването на Лични данни.
Дейностите по обработване на Лични данни, извършвани от Нет Инфо като Администратор, се
определят стриктно от предмета и условията на Услугите и могат да представляват всички операции
по обработване на лични данни, в т.ч.: събиране, записване, организиране, структуриране,
съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване,
разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране,
ограничаване, изтриване или унищожаване на Лични данни. Нет Инфо ще обработва Личните данни
само в рамките на възложената Услуга. Обработването на лични данни се извършва от Нет Инфо
изключително във връзка с предоставянето на Услугите и само за срока на действие на съответния
Рамков договор. Нет Инфо въвежда подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира
и да е в състояние да докаже, че обработването се извършва в съответствие с Общия регламент. Тези
мерки се преразглеждат и при необходимост се актуализират. В тази връзка Нет инфо декларира и
гарантира, че:
i.
разполага с необходимите знания, умения, човешки, организационни и технически ресурси,
необходими за извършването на свързаното с изпълнението на Услугите по Рамковия договор
обработване на лични данни, съгласно изискванията на приложимото Законодателство за защита на
личните данни и като осигурява необходимата защита на правата на субектите на лични данни.
ii.
обработва лични данни в съответствие с изискванията на приложимото Законодателство за
защита на личните данни;

iii.
прилага подходящи технически и организационни мерки за защита на Личните данни, според
предвидените разпоредби в Закона за защита на личните данни и останалото приложимо национално
и европейско законодателство.
2. Съвместен администратор - това е хипотезата, при която двама или повече администратори
съвместно определят целите и средствата на обработването на Лични данни.
В случаите, когато Нет Инфо действа като Съвместен администратор, Издателят, който Услугите, е
вторият администратор на лични данни. Дейностите по обработване на Лични данни, извършвани от
Нет Инфо, се определят стриктно от предмета и условията на възложените рекламни продукти или
услуги и могат да представляват всички операции по обработване на лични данни, в т.ч.: събиране,
записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане,
консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който
данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване
на Лични данни.
Нет Инфо събира Лични данни във връзка с превенция и борба срещу измами по отношение на
рекламните AdWise блокове, както и точното отчитане на реалните кликовете и правилното
определяне, фактуриране и заплащане на възнаграждението на Издателя
В хипотезата на съвместни администратори, всеки един от администраторите е длъжен да осигури
събиране и обработване на Лични данни, както и упражняването на правата на субектите на данни в
съответствие с всички принципи на Общия регламент и на останалото приложимо законодателство.
В този случай всеки един от съвместните администратори носи отговорност само за вредите и другите
последици, причинени от неговото собствено неправомерно поведение във връзка с обработваните от
него Лични данни. В случай че една от Страните по споразумението понесе имуществена отговорност
(обезщетение спрямо Субект на лични данни или наложена от регулаторен орган санкция), породена
от неправомерно поведение на другата страна, то първата страна ще има право на пълно регресно
обезщетение от втората страна за понесената имуществена отговорност, включително и за свързаните
с нея деловодни и други разноски
Обработването на лични данни се извършва от Нет Инфо изключително във връзка с предоставянето
на възложената Услуга и само за срока на действие на съответния Рамков договор. Поради
техническата специфика на услугата е възможно лични данни на субектите да бъдат събирани и след
края на действие на съответния Рамков договор, до момента, в който Рекламодателят премахне
проследяващия код на Adwise от сайта си/мобилната си апликация.
В случай че някоя от страните понесе имуществена отговорност (обезщетение спрямо субект на лични
данни или наложена от надзорен орган глоба или имуществена санкция), породена от неизпълнение
на задължения на другата страна, произтичащи от приложимото европейско или национално
законодателство, тази страна ще има право на регресно обезщетение от неизправната страна за
понесената имуществена отговорност, включително и за свързаните с нея деловодни и други
разноски, съразмерно на приноса на неизправната страна за неизпълнението, довело до налагане на
глобата или имуществената санкция и/или до заплащането на обезщетение за причинена от
обработването вреда.

В следващата таблица изрично са посочените специфичните услуги, за предоставяне на които е
необходимо събиране и обработване на Лични данни от страна на Нет Инфо, както и качеството на
страните при събирането и обработването на тези данни:

Услуга

Лични данни

Нет Инфо

Издател

Регистрация на
Издател – физическо
лице

Три имена, ЕГН, номер на банкова
сметка, електронна поща, телефон,
адрес

Администратор

Субект

Отчитане на
резултати от
рекламни кампании

Уникален идентификатор на
устройство, уникален
идентификатор на Посетителя, IP
адрес, контекст на Посетителя –
напр. операционна система,
браузър, резолюция на екрана и др.

Съвместен
администратор

Съвместен
администратор

Нет Инфо ще обработва и съхранява Личните данни, до които има достъп и обработва,
законосъобразно и добросъвестно, гарантирайки тяхната конфиденциалност. Техническите,
организационните, персоналните и другите мерки за защита на Личните данни, които Нет Инфо ще
прилага, са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита,
което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва
да бъдат защитени. За определяне на подходящо ниво на техническите и организационните мерки и
защита Нет Инфо самостоятелно извършва оценка на въздействието върху обработваните от него
Лични данни и определя приложимото ниво на защита, съгласно нормативно установените критерии.
За да гарантира сигурността на Личните данни, които обработва, да ги защити от случайно или
незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или
разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, Нет Инфо предприема
необходимите специални технически и организационни мерки за защита, както и извършва и
периодичен преглед и актуализация на водените регистри с Лични данни и прилаганите мерки.
Нет Инфо определи Длъжностно лице по защита на данни, за да гарантира, че Лични данни на
рекламодателите винаги ще бъдат обработвани по открит, коректен и законен начин. Можете да се
свържете с нашия служител по защита на лични данни на dpo@netinfo.bg.
Промени в настоящата Политика за поверителност се извършват по реда за изменение и допълнение
на Общите условия. Най-новата версия винаги е достъпна на уебсайта на Adwise.

