
                   Дива3 – ООД 
Удостоверение за регистрация: РК-01-6764 

“Кракра” №5.; Пловдив 4000; България; Tел.:  00359 886 569-690; Teл.+Viber: 00359 886 507-255; e-mail: diva3.info@yahoo.com 
 

 

Декларация за поверителност 
От 25.05.2018 г. е в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 
27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент 
относно защитата на данните). 
 
Във връзка с това, "Дива3" ООД въвежда следните промени в Политиката за защита на личните 
данни: 
 
"Дива3" ООД в качеството си на администратор на лични данни обработва лични данни, които 
клиентите предоставят при посещение на нашите уебсайтове в съответствие с нормативната 
уредба за защита на личните данни. 
 
"Дива3" ООД в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на 
предоставените лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани 
до знанието на трети лица. 
 
"Дива3" ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица - 
държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако: 
има изрично съгласие на клиента; 
информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото 
законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен 
да предостави информацията по силата на закона; 
информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според сключен договор 
между клиента и "Дива3" ООД – авиокомпании, транспортни компании, хотели или хотелски 
оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част 
от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение. 
 
ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 
Когато посещавате нашия уебсайт, нашите уеб сървъри съхраняват данни за ползваните от вас 
браузъри и оперативни системи, уеб страниците, които посещавате при нас, датата на вашето 
посещение. Личните данни се съхраняват само тогава, когато бъдат предоставени от Вас самите, 
напр. при запитване или за изпълняване на договор. 
 
ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ЦЕЛЕВО ОБВЪРЗВАНЕ 
"Дива3" ООД ползва личните Ви данни за целите на техническо администриране на уебсайта, за 
управление на клиентите, за анкети за продуктите и за маркетинг, само в необходимия за целта 
обхват и в случаи на изрично доброволно предоставяне от страна на клиента. 
 
Предаването на лични данни на държавни институции и органи се извършва само в рамките на 
задължителните разпоредби на действащото законодателство. Нашите служители са обвързани със 
задължение за спазване на поверителност. 
 
УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 
Продължаващото използване от Ваша страна на тази страница означава съгласие с политиката за 
използване на бисквитки на туристическа агенция "Дива3" ООД. 
 
Този сайт спазва Вашите потребителски права, съгласно изискванията и ограниченията 
на Директива 2002/58/ЕО на Европейския съюз. 
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СИГУРНОСТ 
"Дива3" ООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити 
администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на 
неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с 
технологичното развитие. 
 
ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ 
При поискване "Дива3" ООД или Вашият туристически агент ще ви съобщи законно установения 
срок, дали при нас са съхранени Ваши лични данни и какви са те. Ако въпреки нашите усилия за 
осигуряване на вярност и актуалност на данните е записана погрешна информация, ние ще я 
коригираме по Ваше искане. 
 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ 
Тази страница съдържа политиката на туристическа агенция "Дива3" ООД при използване на 
бисквитки в уеб страницата https://diva-3.com/ и прилежащите й подстраници. 
 
Бисквитките ("cookies") са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър, когато 
посещавате някои уеб страници. 
 
Страницата на "Дива3" ООД използва бисквитки, за да подобри представянето на информацията и 
да предостави персонализирани, релевантни и надеждни услуги на потребителите. 
 
Може да забраните използването на бисквитки в настройките на Вашия уеб браузър, но това може 
да повлияе негативно на функционалността на тази страница. 
 
Тази страница използва няколко категории постоянни бисквитки ("persistent cookies"). Всички 
бисквитки се генерират и използват от Google ("third-party cookies") за статистически цели. 
 
СТАТИСТИЧЕСКИ / ПРОСЛЕДЯВАЩИ БИСКВИТКИ 
Тези бисквитки се използват за проследяване на страниците, които посещавате в този уеб сайт. 
Информацията, която съхраняваме, се агрегира и не съдържа никакви лични данни. Данните се 
използват за статистически и аналитични цели, които ни позволяват да предложим по-добри услуги 
и продукти на нашата аудитория, както и по-релевантна информация по време на Вашето 
използване на тази страница. 
 
Този сайт използва Google Analytics за статистически цели. Споделената статистическа информация 
с Google не съдържа никакви лични и/или други персонифициращи данни. Тази информация е обект 
на декларацията за поверителност на Google. 
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