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Вашите лични данни са гарантирано
защитени
Дружеството гарантира, че Вашите лични данни са защитени, защото:
• дружеството е регистрирано като администратор на лични данни
Компанията има удостоверение за администратор на лични данни от Комисията за защита
на личните данни с идентификационен №16466
• дружеството има SSL сертификат при достъп до сайта
В сайта са вградени най-съвременните технологии под формата на 256-битова криптирана
връзка, която гарантира сигурността и личните данни.
• Високо ниво на сигурност
Помещенията, в които пазим данните са охранявани с 24-часово видеонаблюдение и СОТ.
Инвестирали сме много ресурс, за да осигурим пълна защита на твоите лични данни.
Kак защитаваме личните Ви данни?
„УСТОИ“ АД , дружество със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Христо Белчев“ №
10, вх. А, ет. 1, с БУЛСТАТ 123676736, вписано в регистъра на администраторите на лични данни
под №16466, съгласно Удостоверение от КЗЛД № 15466/03.08.2011г., ви уведомява, че:
• С оглед осъществяване на дейността си, при спазване на съществуващите нормативни
изисквания, дружеството обработва всички получени лични данни по смисъла на Закона
за защита на личните данни,. Обработването на данните се извършва ръчно или чрез
електронни средства.
• Всички лични данни се обработват и ползват от „УСТОИ“ АД, при стриктно спазване на
изискванията на Закона за защита на личните данни, и могат да бъдат предоставени на
трети лица, само и единствено, при спазване на чл. 35 и сл. от Закона за защита на личните
данни.
• Предоставянето на личните данни на „УСТОИ“ АД е доброволно и отказът от
предоставяне на лични данни води до невъзможност за възникване на правоотношение
между лицето и„УСТОИ“ АД,.
• Всяко лице има право на достъп до неговите лични данни, обработвани от „УСТОИ“ АД,
както и да иска поправка на тях. Тези права могат да бъдат упражнени, съгласно чл. 29 и
сл. от Закона за защита на личните данни адрес: гр.София, ул. „Христо Белчев“ № 10, вх.
А, ет. 1, както и във всички офиси на Дружеството.

