
 Политики за защита на личните данни на потребителите на сайта и 

Политики за използването на бисквитки 
 

1 

© Copyright 2018    Адвокатска кантора „Базлянков, Станоев и Ташев”  

  

 

Политики за защита на личните данни на потребителите на сайта / Политики за 

използването на бисквитки 

   

Вашите данни се обработват от Дружество по ЗЗД Адвокатска кантора „Базлянков, Станоев и 

Ташев”, Булстат 115618701, адрес: гр.Пловдив, ул. „Алцеко” №16, ет. 2, представлявано от адв. 

Боян Александров Станоев („Кантората”), което е собственик на сайта www.bstlawyers.com. За 

повече информация можете да се свържете с нас на тел. 032/620503 и и-мейл: 

dataprotection@bstlawyers.com. 

 

Сайтът е създаден, за да Ви предостави информация за дейността на Адвокатска кантора 

„Базлянков, Станоев и Ташев” и с него не се цели събирането на лични данни за Вас. 

Разглеждането на сайта не е свързано с регистрация и потребителите имат свободен достъп до 

отделните секции от сайта.  

 

Вие можете, по собствено желание, да предоставите информация за Вас, като попълните 

формуляра за връзка, разположен в секция „Контакти”. Всяка информация, която изпратите по 

този начин, ще бъде използвана само за целите, за които сте се обърнали към Кантората. 

Кантората има предвид, че е възможно част от предоставената от Вас информация да е 

конфиденциална и поема ангажимент да се грижи за сигурността й, като приложи техническите и 

организационни мерки и Политиките, които се спазват при осъществяване на дейността на 

Адвокатска кантора „Базлянков, Станоев и Ташев” (публикувани на сайта). 

 

Ако сте ни предоставили Ваши данни, Вие имате право на достъп до данните си и да получите 

копия от тях. Също така, можете да поискате данните Ви да бъдат коригирани, ако са непълни 

или неточни, да поискате тяхното изтриване или ограничаване на обработването им. Имате право 

и да възразите срещу обработването, както и да отправите жалба до Комисията за защита на 

личните данни. 

 

Сайтът използва бисквитки (cookies) 

 

Бисквитките представляват малки файлове, които се запаметяват на Вашия компютър, когато 

посетите сайта, и спомагат за осъществяването на връзка между сайта и Вашия компютър. 

 

Сайтът използва само абсолютно необходими бисквитки. Това са бисквитките, благодарение 

на които сайтът функционира и които позволяват изпълнението на избрани от Вас функции. Тези 

бисквитки Ви осигуряват възможността да изберете език на сайта, да попълните полетата във 

формата за връзка с Кантората и да отворите определена секция от сайта. Чрез тези бисквитки, 

също така, ИТ компанията, поддържаща сайта, установява възникнали проблеми със сигурността 

и работата на сайта. Бисквитки се изтриват веднага след като затворите браузъра си.  

 

В случай, че нашият сайт Ви препрати към друг сайт (чрез линк), моля да имате предвид, че ние 

не отговаряме за използваните от други сайтове бисквитки и Ви препоръчваме да се запознаете с 

Политиките на конкретните сайт. 

 

С инсталирането на бисквитки не целим установяване на Вашата самоличност, нито следене на 

поведението Ви. Бисквитките се използват само за целите на нормалното функциониране на 
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сайта, поради което Кантората приема, че с отваряне и разглеждане на различни секции от сайта, 

Вие се съгласяване с използването на бисквитки. 

 

Вие можете да предотвратите инсталирането на абсолютно необходимите бисквитки, като 

контролирате настройките на браузъра си. За целта разгледайте менюто „Помощ”, съответно 

„Настройки”, на браузъра си (наименованието на менюто може да варира взависиомст от 

използвания от Вас браузър). Блокирането на бисквитките има вероятност да доведе до 

невъзможност да използвате определени функции на сайта.  

 

 


