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Приложение 1 
  
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАТЕГОРИИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ и 
КАТЕГОРИИ ТРЕТИ СТРАНИ 

  
 
По-долу сме посочили категориите лични данни, които ДАВИД ХОЛДИНГ обработва 

или може да обработва в контекста на дейностите, описани в Политиката за поверителност. 
  
Категории лични данни 
  
Лични данни. 
Име, предпочитано обръщение, всички видове данни за контакт като имейл, телефонни 

номера, физически адрес, пол, дата на раждане, възраст, място на раждане. 
  
Чувствителни данни. 
ДАВИД ХОЛДИНГ може също да събира определени видове чувствителна 

информация, когато това е разрешено от закона или с Вашето съгласие, като например 
здравна/медицинска информация (включително статус на инвалидност и хранителни 
изисквания/алергии в рамките на събитията, които организираме или спонсорираме). 
ДАВИД ХОЛДИНГ ще използва такава чувствителна информация само за описаните цели. 

  
Аудиовизуални материали. 
Фотографии и изображения/кадри, заснети на видеонаблюдение чрез CCTV или други 

видеосистеми, и записи на глас. 
  
Лични данни на деца. 
Когато обработваме лични данни на деца, трябва да бъде получено разрешение от 

упражняващите родителските права (родители, настойници), съобразно приложимия закон.  
  
Позиция. 
Описание на текущата позиция, длъжност, работодател, местоположение, служебни 

контакт (и) в ДАВИД ХОЛДИНГ. 
  
Данни за достъп до системите и приложенията. 
Когато получавате достъп до системите на ДАВИД ХОЛДИНГ, ДАВИД ХОЛДИНГ 

може да събира информацията, необходима за достъп до системите и приложенията на 
ДАВИД ХОЛДИНГ като: системен идентификатор, LAN ID, имейл акаунт, акаунт за 
незабавни съобщения, друго ID, системни пароли, дневници за дейността и електронно 
съдържание, произведено чрез системи на ДАВИД ХОЛДИНГ. 

 Тези данни се събират само когато е необходимо за нуждите на дейността, която 
изпълняваме с Клиента или неговия представител. Както и ако изрично не се изисква по 
ИСО 27001 или от нормативни документи. 

 
Освен това за целите на набирането на персонал или за участие в обществени 

поръчки и подобни проекти ДАВИД ХОЛДИНГ може да обработва личните данни, 
изложени по-долу. 

  
Лични данни. 
В допълнение към посочените по-горе лични данни, ДАВИД ХОЛДИНГ може да 

събира допълнителни лични данни за целите на наемането, като например национален 
идентификационен номер, данни за осигуряване, застрахователна информация, семеен 
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статус, местни партньори, свързани лица, информация за контакт при спешни случаи, 
военна служба. 

  
Чувствителни данни. 
ДАВИД ХОЛДИНГ може да събира определени видове чувствителна информация, 

когато това е разрешено от закона или с Ваше съгласие, като здравна/медицинска 
информация (включително статус на инвалидност), информация за членство в синдикати, 
религия, раса или етническа принадлежност, информация за присъди и престъпления. 
ДАВИД ХОЛДИНГ събира тази информация за конкретни цели, като например 
здравна/медицинска информация, за да установи наличието на увреждане или заболяване и 
да осигури полагащо се обезщетение; проучвания за миналото на лицето; като расова или 
етническа принадлежност, за да се спазят законови задължения и вътрешните политики, 
свързани с разнообразието и борбата с дискриминацията. 

  
Документация, изисквана съобразно законите за имиграцията. 
ДАВИД ХОЛДИНГ може да събира данни за гражданство, паспортни данни, данни за 

пребиваване или разрешително за работа (физическо копие и/или електронно копие). 
  
Информация за академичното и професионалното развитие. 
Информацията, необходима за извършване на проверка на миналото на лицето, 

подробности за представянето на лицето, за решения и за резултатите от изпълнението им, 
обратна връзка и предупреждения за ефективността, програми за обучение/електронно 
обучение, образование, дипломи, квалификации, преглед на ефективността и развитието 
(включително информация при поискване/предоставяне на обратна информация, създаване 
на приоритети, подходящи инструменти), шофьорска книжка и информация за 
собствеността на автомобил и информация, използвана за попълване на биографии. 

  
 
Категории трети страни 
  
Професионални съветници. 
Счетоводители, одитори, адвокати, застрахователи, банкери и други външни 

професионални съветници във всички страни, в които работи ДАВИД ХОЛДИНГ. 
  
Доставчици на услуги. 
Фирми, които предоставят продукти и услуги на ДАВИД ХОЛДИНГ, като доставчици 

и поддръжка на информационни системи, търговски организации и асоциации и други 
доставчици на услуги. 

За целите на набирането на персонал ДАВИД ХОЛДИНГ може също така да прехвърли 
Вашите лични данни на компании, които предоставят продукти и услуги на ДАВИД 
ХОЛДИНГ по отношение на представянето, обучението, управлението на разходите и 
проверка на миналото. 

  
Публични органи.  
Лица, които регулират или имат юрисдикция по отношение на ДАВИД ХОЛДИНГ като 

регулаторни органи, правоприлагащи органи, публични органи и съдебни органи. 
  
Корпоративна/търговска сделка. 
Трети страни, във връзка с всяко предложение за или действителна реорганизация, 

сливане, продажба, съвместно предприятие, възлагане, прехвърляне, или друго 
разпореждане на всички, или на част от бизнеса на ДАВИД ХОЛДИНГ, активи или 
наличности (включително, във връзка с производство по несъстоятелност или подобни 
процедури). Трети страни, във връзка с всеки предложен или действителен клиентски 
проект. 

============ 
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Приложение 2 
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 
  
 Източници, от които ДАВИД ХОЛДИНГ получава лични данни 
- Вас. 
- Служители на ДАВИД ХОЛДИНГ. 
- Работодатели на външни физически лица. 
- Подизпълнители. 
- Публични органи. 
- Обществени уебсайтове, публични регистри и социални медии. 
- Доставчици и партньори. 
- Други. 

  
Освен това за целите на набирането на персонал ДАВИД ХОЛДИНГ може да 

получи лични данни от посочените по-долу източници. 
  
- Предишни работодатели. 
- Родители. 
- Образователни институции. 
- Доставчици на проверка на досието. 
- Доставчици на управление на таланти. 

  
Горепосочените източници са частни източници, освен ако източникът е изрично 

посочен като „публичен“. Обърнете внимание, че тези източници може да са съхранявали 
личните Ви данни както в Република България, така и в ЕИП. 

             
Моля, имайте предвид, че: 
o   Когато настоящата политика за поверителност указва, че ДАВИД ХОЛДИНГ 

разчита на законните си интереси за определена цел, ДАВИД ХОЛДИНГ е на мнение, че 
нейните законни интереси не са пренебрегнати от Вашите интереси, права или свободи, като 
се има предвид (i) прозрачността, която ДАВИД ХОЛДИНГ предоставя, (ii) подхода на 
ДАВИД ХОЛДИНГ по отношение на неприкосновеността на личния живот на етап на 
проектиране и по подразбиране, (iii) редовния преглед на неприкосновеността на личния 
живот от страна на ДАВИД ХОЛДИНГ и (iv) правата, които имате във връзка с дейността 
по обработване. Ако желаете да получите допълнителна информация за този балансиран 
подход, можете да се свържете писмено (и по електронен път) с Длъжностното лице по 
защита на данните на ДАВИД ХОЛДИНГ. 

o   Когато някоя от горепосочените цели изисква обработването на чувствителни данни, 
ДАВИД ХОЛДИНГ ще го извърши само когато е разрешено от приложимото 
законодателство или с Вашето предварително съгласие.  

o   Когато някоя от горепосочените цели включва автоматизирано решение, ДАВИД 
ХОЛДИНГ ще осъществи това автоматично решение само с Вашето предварително 
съгласие и след като Ви поднесе разбираема информация за логиката, включена в 
автоматизираното решение, както и за значимостта и предвидените последствия на това 
автоматично решение за Вас. 

o   ДАВИД ХОЛДИНГ ще обработва Вашите лични данни въз основа на Вашето 
предварително съгласие, доколкото това съгласие се изисква задължително по закон. 

 
 
 

============ 
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ДАВИД ХОЛДИНГ АД 
  

Приложение 3 
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ 
  
 
ДАВИД ХОЛДИНГ обработва Вашите лични данни с различни цели. По-долу сме 

посочили целите, за които ДАВИД ХОЛДИНГ може да обработва Вашите лични данни. 
  
Цел. 
- Съобразяване със законовите изисквания. 
- Спазване на законовите изисквания, като например задължителни заявления, водене 

на отчети и задължения за докладване, извършване на одити, законови инспекции и други 
искания от държавни или други публични органи, административни и съдебни 
производства, като призовки, упражняване на законни права и средства за защита, водене на 
разследвания и спазване на вътрешни политики и процедури, защита, прилагане или защита 
на законните права, неприкосновеността на личния живот, безопасността или имуществото 
на ДАВИД ХОЛДИНГ, нейни служители, агенти и подизпълнители (включително 
изпълнение на съответните споразумения и условия за ползване), защита на безопасността, 
неприкосновеността на личния живот и сигурността на потребителите на продукти или 
услуги на ДАВИД ХОЛДИНГ, или на обществеността, или защита срещу измами, или за 
целите на управление на риска. 

- Улесняване на комуникацията с Вас (включително при спешни случаи). 
- Улесняване на комуникацията с Вас, осигуряване на непрекъсваемост на бизнеса, 

защита на здравето и безопасността на служителите и други, опазване на ИТ 
инфраструктурата, офис оборудване и друга собственост, улесняване на комуникацията с 
Вас и с посочените от Вас контакти при спешни случаи. 

- Работа и управление на бизнес операциите на ДАВИД ХОЛДИНГ (включително 
сигурност). 

- Операции и управление на ИТ и комуникационни системи, ИТ операции за 
сигурност, контрол на достъпа до съоръжения, управление на активите на ДАВИД 
ХОЛДИНГ, непрекъснатост на работата и възстановяване след бедствие, съставяне на 
одиторски пътеки и други инструменти за отчитане, поддържане на записи, свързани с 
бизнес дейности и организиране на ДАВИД ХОЛДИНГ събития/семинари. 

- Повторно използване и комбиниране на информация от обществения сектор, 
съобразно закона. 

  
Предприемане на анализи на данни. 
Прилагане на аналитични данни към бизнес операции и данни, за да се опише, 

прогнозира и подобри бизнес ефективността в ДАВИД ХОЛДИНГ и/или да се осигури по-
добра практическа работа на потребителите. По-конкретно, областите на анализа включват 
описателни анализи, прогнозни анализи, анализи, включващи физически лица (клиенти, 
бизнес контакти), използване на лични данни, анализи, управлявани от маркетинга. 

  
Подбор на персонал. 
Управление на кандидатури за работа, включително провеждане на интервюта, 

извършване на оценки, оценка на изпълнението, финансово планиране, предприемане на 
платежна администрация, управление на програмите за включване и разнообразие, 
извършване на предварителни проверки, планиране и мониторинг на изисквания за 
обучение. 

  
 

============ 
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Приложение 4 
  
 
ПОЛИТИКА ЗА „БИСКВИТКИ“ И ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ  
  
 
По-долу е представена информация за това как ДАВИД ХОЛДИНГ използва 

„бисквитки“ и други подобни технологии на своите уебсайтове. 
  
Какво представляват „бисквитките“ 
 „Бисквитките“ са текстови файлове, съдържащи малко количество информация, които 

се изтеглят на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт 
и позволявате на даден уебсайт да разпознае Вашето устройство. 

  
Използване на „бисквитки“ и подобни технологии 
 „Бисквитките“ изпълняват много различни задания, като например да Ви позволят 

ефективно да навигирате между страниците, да запомните Вашите предпочитания и да 
подобрите практическата си работа като потребител. Те също така могат да помогнат да се 
гарантира, че рекламите, които виждате онлайн, са по-подходящи за Вас и Вашите интереси. 

  
ДАВИД ХОЛДИНГ използва ли „бисквитки“ за маркетинг и анализи 
Да, може да използваме събраните от нашите „бисквитки“ данни, за да идентифицираме 

поведението на потребителите и да показваме съдържание и оферти въз основа на Вашия 
профил и за другите описани по-долу цели до степен, допустима по закон. 

            Някои от „бисквитките“, които използваме, не събират информация, която 
идентифицира посетителите. Например: 

o   Бисквитки за ефективността. 
o   Целеви „бисквитки“ (targeting cookies), където не сте регистриран потребител. 
o   В други случаи можем да свързваме информация за „бисквитки“ (включително 

информация от „бисквитки“, разположени чрез нашите реклами на сайтове на трети страни) 
с идентифицируемо лице. Например: 

o   Ако ви изпратим целеви имейл, който включва пикселни маркери (web beacons), 
„бисквитки“ или други подобни технологии, ще знаем дали ще отворите, прочетете или 
изтриете съобщението. 

o   Когато кликнете върху връзка в маркетингово съобщение, което получавате от 
ДАВИД ХОЛДИНГ, може да използваме „бисквитки“, за да регистрираме кои страници 
виждате и какво съдържание изтегляте от нашите уебсайтове, дори ако не сте регистрирани 
или не сте влезли в наш уебсайт. 

  
Комбиниране и анализиране на лични данни – както е описано по-горе, можем да 

комбинираме данни от обществено достъпни източници и от различни имейли, уебсайтове 
и лични взаимодействия с Вас (това включва информация, събрана от различни уебсайтове, 
като кариерни и корпоративни сайтове и събраната информация, когато се регистрирате или 
влезете в нашите сайтове, или се свържете с нашите сайтове, използвайки Вашите 
идентификационни данни от социални медии като Facebook, LinkedIn и Xing). Ние 
комбинираме тези данни, за да оценим по-добре опита Ви със ДАВИД ХОЛДИНГ и да 
изпълняваме другите дейности, описани в нашата Политика за поверителност. 

  
Използване на „бисквитки“ от трети страни 
Някои „бисквитки“, които използваме, са от компании трети страни, като например 

Adobe Analytics, Facebook, Google, LinkedIn Analytics, за да ни предоставят уеб анализи и 
разузнавателни данни за нашите уебсайтове. Тези компании използват кода за 
програмиране, за да събират информация за взаимодействието Ви с нашите уебсайтове, като 
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например посетените от Вас страници, връзките, върху които кликнете, и колко дълго сте в 
нашите сайтове. Този код е активен само докато сте на уебсайт на ДАВИД ХОЛДИНГ. За 
повече информация относно това как тези компании събират и използват информация от 
наше име, моля, вижте техните декларации за поверителност: Adobe, Facebook, LinkedIn, 
Google и други. 

  
ДАВИД ХОЛДИНГ използва технологии за проследяване без „бисквитки“ 
Може също да използваме пикселни маркери (т.нар. web beacons, включително т.нар. 

conversion pixels) или други технологии за подобни цели, както беше посочено по-горе, и 
можем да ги включим в сайтовете си, в маркетинговите съобщения или в наши бюлетини, в 
свързаните уебсайтове, за да определим дали съобщенията са били отворени, кликнати. 
Пикселните маркери (web beacons) не поставят информация на устройството Ви, но те могат 
да работят заедно с „бисквитките“, за да наблюдават дейността на уебсайта. Посочената по-
долу информация относно „бисквитките“ се отнася и за пикселните маркери и подобни 
технологии. Така наречените conversion pixels са малки кодове, разположени на конкретна 
уебстраница, които се задействат, когато някой посети страница, което води до увеличаване 
на броя им. 

  
Как да процедирам, ако не желая „бисквитки“? 
 С използването на нашия уебсайт приемате, че можем да поставяме „бисквитки“ на 

Вашето устройство, както е обяснено по-долу.  
Ако искате да премахнете съществуващите „бисквитки“ от устройството си, можете да 

направите това, като използвате опциите на браузъра си. Ако искате да блокирате бъдещите 
„бисквитки“, които се поставят на устройството Ви, можете да промените настройките на 
браузъра си, за да направите това.            Моля, имайте предвид, че изтриването и 
блокирането на „бисквитките“ ще окажат влияние върху практическата ви работа с 
потребителите, тъй като части от уебсайта може вече да не работят. Освен ако не сте 
коригирали настройките на браузъра си, за да блокирате „бисквитките“, нашата система ще 
издаде „бисквитки“ веднага щом посетите нашия сайт или щракнете върху връзка в целевия 
имейл, който Ви изпращаме, дори ако сте изтрили нашите „бисквитки“. 

  
Какви видове „бисквитки“ съществуват и кои от тях използват нашите 

уебсайтове? 
 „Бисквитките“, използвани в уебсайтовете на ДАВИД ХОЛДИНГ, са категоризирани 

въз основа на категориите, намиращи се на уебсайта на Европейската комисия 
(http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm ) и други публични източници. 

Важно е обаче да се отбележи, че не всички „бисквитки“ могат да се използват във 
всички уебсайтове. Списък на „бисквитки“, използвани от нашите уебсайтове по категории, 
е изложен по-долу. В рамките на тези четири категории по-долу „бисквитките“ се 
класифицират като за сесия (session) или постоянни (persistent) „бисквитки“. 

 „Бисквитките за сесия“ са временни и след като затворите прозореца на браузъра, те се 
изтриват от устройството Ви. 

 „Постоянните бисквитки“ остават на устройството Ви за по-дълъг период от време и 
се използват от уебсайта, за да разпознаят устройството Ви, когато се върнете. Повече 
информация за „бисквитките“ можете да намерите на интернет адреси: 
http://www.allaboutcookies.org/ и http://www.youronlinechoices.eu/. 

  
             
  
 

============ 
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Приложение 5 
 
 

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ, КОГАТО ПОСЕЩАВАТЕ УЕБСАЙТОВЕ 
НА ДАВИД ХОЛДИНГ 

 
 
По отношение на използването от Ваша страна на нашите уебсайтове имайте предвид, 

че свободният характер на интернет предполага информацията и личните данни да се 
разпространяват по мрежи, които Ви свързват с нашите системи без мерки за сигурност и 
могат да бъдат достъпни и използвани от хора, различни от тези, за които данните са 
предназначени. 

 
В допълнение към информацията, посочена по-горе, в следващите раздели се описва 

как използваме личните данни, когато посещавате уебсайтовете на ДАВИД ХОЛДИНГ: 
  
o   Видове лични данни, които събираме 
o   Включване на (връзки към) уебсайтове и програми на трети страни 
o   Обработка на лични данни, които събираме от нашите уебсайтове 
  
Видове лични данни които събираме 
ДАВИД ХОЛДИНГ събира лични данни чрез своите уебсайтове по два начина: 
o   пряко (например, когато предоставяте лични данни, за да се регистрирате за бюлетин 

или да се регистрирате, за да коментирате във форум към уебсайт); и 
o   непряко (например чрез технологията на нашия уебсайт). 
  
Можем да събираме и обработваме следните лични данни: 
o   Лични данни, които предоставяте, като попълвате формуляри на нашите уебсайтове. 

Това включва регистрация за използване на уебсайта, абониране за услуги, бюлетини и 
съобщения, регистрация за конференция или допълнителна информация. Страниците, които 
събират този вид лични данни, могат да предоставят допълнителна информация относно 
причините, поради които личните Ви данни са необходими и как ще бъдат използвани. От 
Вас зависи изцяло дали искате да ги предоставите. 

o   Ако се свържете с нас, може да запазим запис от кореспонденцията. 
o   Може да Ви помолим да попълните проучванията, които използваме за научни цели, 

въпреки че не е нужно да отговаряте на тях. 
o   Всички публикации, коментари или друго съдържание, които качвате или 

публикувате на уебсайт на ДАВИД ХОЛДИНГ. 
o   Нашият уебсайт събира лични данни за Вашия компютър, включително (където е 

наличен) за Вашия IP адрес, операционна система и вид браузър, за администриране на 
системата, филтриране на трафика, търсене на потребителски домейни и отчитане на 
статистически данни. 

o   Подробности за посещенията Ви в нашите уебсайтове, страниците, които 
преглеждате, и ресурсите, до които имате достъп или изтегляте, включително, но не само, 
данни за трафика, данни за местоположението, уеб дневници и други комуникационни 
данни. Моля, вижте Политиката за „бисквитки“ по-долу за повече информация. 

  
Включване на (връзки към) уебсайтове и програми на трети страни 
Нашите уебсайтове могат да включват: 
o   Връзки към и от сайтовете на нашите партньорски мрежи и рекламодатели. 
o   Някои програми (приспособления и приложения) на трети страни. В такъв случай 

имайте предвид, че тези трети страни могат да обработват Вашите лични данни, събрани 
чрез такива програми, за свои собствени цели. 
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Ние не поемаме никаква гаранция или отговорност за уебсайтове или програми на 

такива трети страни. Моля, проверете условията за ползване и декларациите за 
поверителност на третите страни, преди да използвате и предоставяте информация на 
уебсайтовете и програмите на тези трети страни. 

  
Обработка на лични данни, които събираме от нашите уебсайтове 
Използваме лични данни за целите, описани в раздела За какви цели и на кое правно 

основание използваме Вашите лични данни по-горе, както и за да Ви предоставим 
информация, която поискате, обработка на заявки за работа онлайн и за други цели, които 
ще ви опишем в точката, където се събират. Например: 

o   Да изпълни Вашите искания за статии, бюлетини или друго съдържание. 
o   За проучвания и въпросници. 
o   За да персонализирате достъпа си в наш уебсайт. 
o   Да се свържем с Вас за маркетингови цели. 
  
Анализираме информацията за Вашия IP и браузър, за да определим кой е най-

ефективният за нашия уебсайт, за да ни помогне да открием начини да го подобрим и да го 
направим по-ефективен. Моля, вижте Политиката за „бисквитки“ по-долу за повече 
информация. 

  
 

============ 
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Приложение 6 
  
 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ 
  
 
В допълнение към информацията, посочена по-горе, в следващите раздели се описва 

как използваме лични данни за маркетингови цели: 
  
o   Източници на маркетингови данни 
o   Изпращаме на целеви имейли 
o   Поддържане на бази данни за управление на връзките с клиентите 
o   Комбиниране и анализиране  лични данни 
o   Споделяне на лични данни с трети страни 
o   Вашите права по отношение на маркетинговите съобщения 
  
Източници на маркетингови данни 
По-голямата част от личните данни, които събираме и използваме за маркетингови 

цели, са свързани с отделни служители на нашите клиенти и други партньори, с които имаме 
съществуващи бизнес отношения. Също така можем да получим информация за контакт от 
публични източници, включително съдържание, публикувано в социални медии, за да 
направим първоначален контакт със съответното лице в клиентска или друга компания. 

  
Изпращане на целеви имейли 
Изпращаме търговски съобщения на физически лица в клиентски или други компании, 

с които искаме да развием или поддържаме бизнес отношения в съответствие с 
приложимите закони за маркетинг. Нашите целеви съобщения по електронната поща 
обикновено включват пикселни маркери, „бисквитки“ и подобни технологии, които ни 
позволяват да знаем дали отваряте, четете или изтривате съобщението и връзките, върху 
които може да кликнете. Когато кликнете върху връзка в маркетингово съобщение, което 
получавате от ДАВИД ХОЛДИНГ, ще използваме „бисквитки“, за да регистрираме какви 
уебстраници виждате и какво съдържание изтегляте от нашите уебсайтове, дори ако не сте 
регистрирани или не сте влезли в нашия уебсайт. 

Целевите електронни съобщения от ДАВИД ХОЛДИНГ могат да включват 
допълнителна информация за поверителността на данните, както се изисква от приложимите 
закони. 

  
Поддържане на бази данни за управление на връзките с клиентите 
Подобно на повечето компании, ДАВИД ХОЛДИНГ използва технологията за 

управление на връзките с клиентите, за да управлява и проследява нашите маркетингови 
усилия. Нашите бази данни за връзка с клиенти включват лични данни, принадлежащи на 
физически лица на нашия клиент и други компании, с които вече имаме бизнес отношения 
или искаме да развием такива. Личните данни, използвани за тези цели, включват 
съответната бизнес информация като: данни за контакт, обществено достъпна информация 
(напр. членство в бордовете, публикувани статии, прессъобщения, публикации в социални 
медии, електронната поща (включително уеб активността, следваща връзките от нашите 
имейли), активността на уебсайта на регистрираните потребители на нашия уебсайт и друга 
бизнес информация. Ако желаете да бъдете изключени от нашите бази данни, моля, 
свържете се писмено (и по електронен път) с нашето Длъжностно лице по защита на 
данните. 

  
Комбиниране и анализиране на личните Ви данни 
Можем да комбинираме данни от обществено достъпни източници и от различни 

имейли, уебсайтове и персонални взаимодействия с Вас (това включва информацията, 
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събрана в нашите различни уебсайтове, като нашите кариерни и корпоративни сайтове, 
както и информацията, събрана при регистрация или свързване с нашите уебсайтове, чрез 
Вашите идентификационни данни в социални медии като LinkedIn и Xing). Ние 
комбинираме тези данни, за да оценим по-добре опита Ви със ДАВИД ХОЛДИНГ и да 
изпълним другите дейности, описани в нашата Политика за поверителност. 

  
Споделяне на лични данни с трети страни 
В допълнение към третите страни, посочени в раздела Ще споделяме ли личните Ви 

данни с трети страни?, може да споделим Вашите лични данни с маркетингови агенции, 
съобразно закона. 

  
Вашите права по отношение на маркетинговите съобщения 
Можете да упражните правото си да изразите несъгласие с бъдещо получаване на 

маркетинговите съобщения, като проверявате определени полета върху формулярите, които 
използваме, за да събираме личните Ви данни, или като използвате механизми за отказване 
от имейли, които Ви изпращаме. Можете също така да упражнявате правото да 
преустановите маркетинговите си комуникации или да премахнете Вашите лични данни от 
нашите бази данни за управление на взаимоотношенията с клиенти по всяко време, като се 
свържете писмено (и по електронен път) с нашето Длъжностно лице по защита на данните. 
В такива случаи ще запазим минимални лични данни, за да отбележим, че сте се отказали, 
за да не се свързваме в бъдеще отново с Вас. Освен това, от време на време, може да Ви 
предоставяме възможност да ни информирате за предпочитанията си чрез нашите 
уебсайтове. 

  
 
 

============ 
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