
 

Условия за ползване на сайта 

 Последна актуализация на 07 януари 2021 г. 

   Благодарим ви, че избрахте да бъдете част от нашата общност в Коди-Д ООД 
, като пазарувате през Shop.kodi-d.com ”(„ Сайтът ”,„ ние ”,„ нас ”,„ наш ”). Ние се 
ангажираме да защитим вашата лична информация и вашето право на 
поверителност. Ако имате някакви въпроси или притеснения относно това 
известие за поверителност или нашите практики по отношение на вашата 
лична информация, моля, свържете се с нас на kodi_d@mail.bg. Когато 
посетите нашия уебсайт http://www.shop.kodi-d.com („Уебсайтът“) и по-общо 
използвайте някоя от нашите услуги („Услугите“, които включват Уебсайта), ние 
оценяваме, че ни се доверяват на вашата лична информация. Ние приемаме 
вашата поверителност много сериозно. В настоящото известие за 
поверителност се стремим да ви обясним по възможно най-ясния начин каква 
информация събираме, как я използваме и какви права имате по отношение на 
нея. Надяваме се да отделите малко време, за да го прочетете внимателно, 
тъй като е важно. Ако в това известие за поверителност има някакви условия, с 
които не сте съгласни, моля незабавно прекратете използването на нашите 
Услуги. Това известие за поверителност се отнася за цялата информация, 
събрана чрез нашите Услуги (която, както е описано по-горе, включва нашия 
уебсайт), както и за всички свързани услуги, продажби, маркетинг или събития. 
Моля, прочетете внимателно това известие за поверителност, тъй като то ще 
ви помогне да разберете какво правим с информацията, която събираме. 
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1. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ? 

 

Лична информация, която ни разкривате 

 

Накратко: Ние събираме лична информация, която ни предоставяте. 

 

Ние събираме лична информация, която доброволно ни предоставяте, когато се регистрирате 
на уебсайта, изразявате интерес да получите информация за нас или нашите продукти и услуги, 
когато участвате в дейности на уебсайта (например чрез публикуване на съобщения в нашите 
онлайн форуми или участие в състезания, състезания или подаръци) или по друг начин, когато 
се свържете с нас. 

 

Личната информация, която събираме, зависи от контекста на вашето взаимодействие с нас и 
уебсайта, изборите, които правите, и продуктите и функциите, които използвате. Личната 
информация, която събираме, може да включва следното: 

 

Лична информация, предоставена от вас. Събираме имена; телефонни номера; имейл адреси; 
потребителски имена; пароли; и друга подобна информация. 

 

Данни за вход в социалните медии. Може да ви предоставим опцията да се регистрирате при 
нас, като използвате данните за вашия съществуващ акаунт в социалните медии, като вашия 
акаунт във Facebook, Twitter или друг социален медиен акаунт. Ако решите да се регистрирате 
по този начин, ние ще съберем Информацията, описана в раздела, озаглавен „КАК РАБОТИМ С 
ВАШИТЕ СОЦИАЛЕН ВХОД“ по-долу. 

 

Цялата лична информация, която ни предоставяте, трябва да бъде вярна, пълна и точна и 
трябва да ни уведомявате за всякакви промени в тази лична информация. 

Информацията се събира автоматично 

 



Накратко: Част от информацията - като адреса на вашия интернет протокол (IP) и / или 
характеристиките на браузъра и устройството - се събира автоматично, когато посетите нашия 
уебсайт. 

 

Ние автоматично събираме определена информация, когато посещавате, използвате или 
навигирате в уебсайта. Тази информация не разкрива конкретната ви самоличност (като вашето 
име или информация за контакт), но може да включва информация за устройството и 
използването, като вашия IP адрес, характеристики на браузъра и устройството, операционна 
система, езикови предпочитания, препращащи URL адреси, име на устройство, държава, 
местоположение , информация за това как и кога използвате нашия уебсайт и друга техническа 
информация. Тази информация е необходима преди всичко за поддържане на сигурността и 
работата на нашия уебсайт и за целите на вътрешния ни анализ и докладване. 

 

Подобно на много бизнеси, ние също събираме информация чрез бисквитки и подобни 
технологии. 

 

Информацията, която събираме, включва: 

Данни за регистрация и използване. Данните за регистрация и използване са свързани със 
услуги, информация за диагностика, употреба и производителност, която нашите сървъри 
автоматично събират, когато влизате или използвате нашия уебсайт и която записваме в 
регистрационни файлове. В зависимост от начина, по който взаимодействате с нас, тези данни 
в дневника могат да включват вашия IP адрес, информация за устройството, тип и настройки на 
браузъра и информация за вашата активност в уебсайта (като печати за дата / час, свързани с 
вашето използване, прегледани страници и файлове, търсения и други действия, които 
предприемате, като например кои функции използвате), информация за събитието на 
устройството (като системна активност, отчети за грешки (понякога наричани „сривни депа“) и 
хардуерни настройки). 
 

2. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ? 

 

Накратко: Ние обработваме вашата информация за цели, основани на законни бизнес 
интереси, изпълнението на нашия договор с вас, спазването на нашите законови задължения и 
/ или вашето съгласие. 

 

Ние използваме лична информация, събрана чрез нашия уебсайт, за различни бизнес цели, 
описани по-долу. Ние обработваме вашата лична информация за тези цели в зависимост от 
нашите законни бизнес интереси, за да сключим или изпълним договор с вас, с вашето 
съгласие и / или за спазване на нашите законови задължения. Посочваме конкретните 
основания за обработка, на които разчитаме, до всяка цел, изброена по-долу. 

 



Ние използваме информацията, която събираме или получаваме: 

За улесняване на създаването на акаунт и процеса на влизане. Ако решите да свържете своя 
акаунт с нас с акаунт на трета страна (като вашия акаунт в Google или Facebook), ние 
използваме информацията, която сте ни позволили да събираме от тези трети страни, за да 
улесним създаването на акаунт и процеса на влизане за изпълнението договор. Вижте раздела 
по-долу, озаглавен „КАК РАБОТИМ С ВАШИТЕ СОЦИАЛНИ ВХОДИ“ за допълнителна 
информация. 

Да публикувате препоръки. Ние публикуваме препоръки на нашия уебсайт, които могат да 
съдържат лична информация. Преди да публикуваме препоръка, ще получим съгласието ви да 
използваме вашето име и съдържанието на препоръката. Ако искате да актуализирате или 
изтриете препоръката си, моля, свържете се с нас на admin@kodi-d.com и не забравяйте да 
включите вашето име, местоположение на препоръката и информация за контакт. 

Поискайте обратна връзка. Можем да използваме вашата информация, за да поискаме обратна 
връзка и да се свържем с вас относно използването на нашия уебсайт. 

За да разрешите комуникация между потребители. Можем да използваме вашата 
информация, за да активираме комуникация между потребители с съгласието на всеки 
потребител. 

За управление на потребителски акаунти. Можем да използваме вашата информация за целите 
на управлението на нашия акаунт и поддържането му в работно състояние. 

 

Изпълнявайте и управлявайте вашите поръчки. Можем да използваме вашата информация за 
изпълнение и управление на вашите поръчки, плащания, връщания и размяна, направени чрез 
уебсайта. 

 

Администрирайте тегления на награди и състезания. Можем да използваме вашата 
информация за администриране на тегления на награди и състезания, когато решите да 
участвате в нашите състезания. 

 

Да доставя и улеснява предоставянето на услуги на потребителя. Можем да използваме вашата 
информация, за да ви предоставим исканата услуга. 

 

За да отговорите на потребителски запитвания / да предложите поддръжка на потребителите. 
Можем да използваме вашата информация, за да отговорим на вашите запитвания и да 
разрешим всички потенциални проблеми, които може да имате при използването на нашите 
услуги. 

3. ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ ЛИ СЕ СПОДЕЛИ С НЯИКОЙ? 

 



Накратко: Ние споделяме информация само с вашето съгласие, за да се съобразим със 
законите, да ви предоставим услуги, да защитим вашите права или да изпълним бизнес 
задължения. 

 

Ние можем да обработваме или споделяме вашите данни, които съхраняваме, въз основа на 
следното правно основание: 

Съгласие: Можем да обработим вашите данни, ако сте ни дали конкретно съгласие да 
използваме вашата лична информация за конкретна цел. 

Легитимни интереси: Можем да обработваме вашите данни, когато това е разумно 
необходимо за постигане на нашите законни бизнес интереси. 

Изпълнение на договор: Когато сме сключили договор с вас, ние можем да обработваме 
вашата лична информация, за да изпълним условията на нашия договор. 

Правни задължения: Можем да разкрием вашата информация там, където законно се изисква 
да го направим, за да се съобразим с приложимото законодателство, правителствени искания, 
съдебно производство, съдебно разпореждане или съдебен процес, например в отговор на 
съдебно разпореждане или призовка ( включително в отговор на публичните власти за 
изпълнение на изискванията за национална сигурност или правоприлагане). 

Жизненоважни интереси: Можем да разкрием вашата информация там, където считаме, че е 
необходимо да разследваме, предотвратяваме или предприемаме действия по отношение на 
потенциални нарушения на нашите политики, съмнения за измама, ситуации, включващи 
потенциални заплахи за безопасността на което и да е лице и незаконни дейности, или като 
доказателство в съдебен процес, в който сме замесени. 

По-конкретно, може да се наложи да обработим вашите данни или да споделим вашата лична 
информация в следните ситуации: 

Бизнес трансфери. Ние можем да споделяме или прехвърляме вашата информация във връзка 
или по време на преговори за всяко сливане, продажба на фирмени активи, финансиране или 
придобиване на целия или част от нашия бизнес на друга компания. 

 

4. ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИ БИСКВИТКИ И ДРУГИ ПРОСЛЕДОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ? 

 

Накратко: Можем да използваме бисквитки и други технологии за проследяване, за да 
събираме и съхраняваме вашата информация. 

 

Можем да използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване (като уеб маяци и 
пиксели) за достъп или съхраняване на информация. Конкретна информация за това как 
използваме такива технологии и как можете да откажете определени бисквитки е дадена в 
нашето Известие за бисквитки. 

5. ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИ ПЛАТФОРМАТА НА GOOGLE MAPS APIS? 

 



Накратко: Да, ние използваме API на Google Maps Platform с цел осигуряване на по-добро 
обслужване. 

 

Този уебсайт използва API на Google Maps Platform, които са предмет на Общите условия на 
Google. Тук можете да намерите Общите условия на платформата на Google Maps. За да 
научите повече за Декларацията за поверителност на Google, моля, направете справка с тази 
връзка. 

6. КАК РАБОТИМ С ВАШИТЕ СОЦИАЛНИ ВХОДИ? 

 

Накратко: Ако решите да се регистрирате или да влезете в нашите услуги с помощта на акаунт в 
социални медии, може да имаме достъп до определена информация за вас. 

 

Нашият уебсайт ви предлага възможността да се регистрирате и да влезете, като използвате 
данните на вашия акаунт в социални медии на трети страни (като вашите данни за вход във 
Facebook или Twitter). Когато решите да направите това, ние ще получим определена 
информация за профила за вас от вашия доставчик на социални медии. Информацията за 
профила, която получаваме, може да варира в зависимост от съответния доставчик на 
социални медии, но често включва вашето име, имейл адрес, списък с приятели, снимка на 
профила, както и друга информация, която решите да публикувате в такава платформа за 
социални медии. 

 

Ще използваме информацията, която получаваме, само за целите, описани в настоящото 
известие за поверителност или които са ви изяснени по друг начин на съответния уебсайт. 
Моля, обърнете внимание, че ние не контролираме и не носим отговорност за други употреби 
на вашата лична информация от вашия доставчик на социални медии на трети страни. 
Препоръчваме ви да прегледате тяхното известие за поверителност, за да разберете как те 
събират, използват и споделят вашата лична информация и как можете да зададете 
предпочитанията си за поверителност на техните сайтове и приложения. 

7. КАКВО Е НАШАТА СТАНЦИЯ НА УЕБ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ? 

 

Накратко: Ние не носим отговорност за безопасността на каквато и да е информация, която 
споделяте с трети страни доставчици, които рекламират, но не са свързани с нашия уебсайт. 

 

Уебсайтът може да съдържа реклами от трети страни, които не са свързани с нас и които могат 
да водят към други уебсайтове, онлайн услуги или мобилни приложения. Не можем да 
гарантираме безопасността и поверителността на данните, които предоставяте на трети страни. 
Всички данни, събрани от трети страни, не са обхванати от това известие за поверителност. Ние 
не носим отговорност за съдържанието или практиките и политиките за поверителност и 
сигурност на трети страни, включително други уебсайтове, услуги или приложения, които могат 



да бъдат свързани към или от уебсайта. Трябва да прегледате политиките на такива трети 
страни и да се свържете директно с тях, за да отговорите на вашите въпроси. 

8. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ? 

 

Накратко: Ние съхраняваме вашата информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да 
изпълним целите, посочени в настоящото известие за поверителност, освен ако законът не 
изисква друго. 

 

Ние ще съхраняваме вашата лична информация само толкова дълго, колкото е необходимо за 
целите, посочени в настоящото известие за поверителност, освен ако по-дълъг период на 
съхранение не се изисква или разрешава от закона (като данъчни, счетоводни или други 
законови изисквания). Никаква цел в това известие няма да изисква от нас да съхраняваме 
вашата лична информация за по-дълъг период от време, през който потребителите имат акаунт 
при нас. 

 

Когато нямаме постоянна легитимна бизнес необходимост да обработваме вашата лична 
информация, ние или ще изтрием или анонимизираме такава информация, или, ако това не е 
възможно (например, защото вашата лична информация е била съхранявана в архивни 
архиви), тогава ние ще бъдем сигурни съхранявайте вашата лична информация и я изолирайте 
от всякаква по-нататъшна обработка, докато е възможно изтриването. 

9. КАК ДА СЪХРАНИМ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ В БЕЗОПАСНОСТ? 

 

Накратко: Ние се стремим да защитим вашата лична информация чрез система от 
организационни и технически мерки за сигурност. 

 

Приложихме подходящи технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да 
защитят сигурността на всяка лична информация, която обработваме. Въпреки нашите 
предпазни мерки и усилията да защитим вашата информация, не може да се гарантира, че 
електронното предаване през интернет или технологията за съхранение на информация е 100% 
сигурно, така че не можем да обещаем или гарантираме, че хакери, киберпрестъпници или 
други неоторизирани трети страни няма да бъдат в състояние да победи нашата сигурност и 
неправилно да събира, осъществява достъп, краде или модифицира вашата информация. 
Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим вашата лична информация, 
предаването на лична информация до и от нашия уебсайт е на ваш риск. Трябва да влизате в 
уебсайта само в сигурна среда. 

10. ИЗБИРАМЕ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ? 

 

Накратко: Ние не събираме съзнателно данни от или пускаме на пазара за деца под 18-
годишна възраст. 



 

Ние не събираме съзнателно данни от или пускаме на пазара на деца под 18-годишна възраст. 
Използвайки уебсайта, вие заявявате, че сте навършили 18 години или сте родител или 
настойник на такъв непълнолетен и се съгласявате с използването на уебсайта на такъв 
непълнолетен. Ако научим, че са събрани лични данни от потребители на възраст под 18 
години, ние ще деактивираме акаунта и ще предприемем разумни мерки за незабавно 
изтриване на тези данни от нашите записи. Ако научите за данни, които може да сме събрали 
от деца под 18-годишна възраст, моля, свържете се с нас на admin@kodi-d.com. 

11. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ? 

 

Накратко: Можете да прегледате, промените или прекратите акаунта си по всяко време. 

Ако пребивавате в Европейското икономическо пространство и смятате, че обработваме 
незаконно Вашите лични данни, вие също имате право да подадете жалба до местния 
надзорен орган за защита на данните. Можете да намерите техните данни за контакт тук: 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. 

 

Ако пребивавате в Швейцария, данните за контакт с органите за защита на данните са достъпни 
тук: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html. 

 

Ако имате въпроси или коментари относно вашите права за поверителност, можете да ни 
изпратите имейл на admin@kodi-d.com. 

 

Информация за профила 

 

Ако искате по всяко време да прегледате или промените информацията в акаунта си или да 
прекратите акаунта си, можете: 

Влезте в настройките на акаунта си и актуализирайте потребителския си акаунт. 

При Ваше искане за прекратяване на Вашия акаунт, ние ще деактивираме или изтрием Вашия 
акаунт и информация от нашите активни бази данни. Въпреки това, ние можем да запазим част 
от информацията в нашите файлове, за да предотвратим измами, да отстраним проблеми, да 
подпомогнем разследванията, да приложим нашите Условия за ползване и / или да спазим 
приложимите законови изисквания. 

 

Бисквитки и подобни технологии: Повечето уеб браузъри са настроени да приемат бисквитки 
по подразбиране. Ако предпочитате, обикновено можете да изберете да настроите браузъра 
си да премахва бисквитки и да отхвърля бисквитки. Ако решите да премахнете бисквитки или 
да отхвърлите бисквитки, това може да повлияе на определени функции или услуги на нашия 
уебсайт. За да се откажете от рекламиране въз основа на интереси от рекламодатели на нашия 
уебсайт, посетете http://www.aboutads.info/choices/. 
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Отказ от маркетинг по имейл: Можете да се отпишете от нашия списък с маркетингови имейли 
по всяко време, като кликнете върху връзката за отписване в имейлите, които изпращаме, или 
като се свържете с нас, използвайки подробностите, предоставени по-долу. След това ще 
бъдете премахнати от списъка с маркетингови имейли - въпреки това, ние все още можем да 
комуникираме с вас, например да ви изпращаме имейли, свързани с услуги, които са 
необходими за администрирането и използването на вашия акаунт, за отговор на заявки за 
услуги или за други нетърговски цели. За да се откажете по друг начин, можете: 

Достъп до настройките на вашия акаунт и актуализиране на предпочитанията ви. 

 

12. КОНТРОЛ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОИТО НЕ СЕ ПРОСЛЕДВАТ 

 

Повечето уеб браузъри и някои мобилни операционни системи и мобилни приложения 
включват функция „Не проследявай“ („DNT“) или настройка, която можете да активирате, за да 
сигнализирате за предпочитанията си за поверителност да не се наблюдават и събират данни 
за вашите дейности за сърфиране онлайн. На този етап не е финализиран единен технологичен 
стандарт за разпознаване и внедряване на DNT сигнали. Като такива понастоящем не 
реагираме на сигнали от браузъра DNT или друг механизъм, който автоматично съобщава 
вашия избор да не се проследява онлайн. Ако бъде приет стандарт за онлайн проследяване, 
който трябва да следваме в бъдеще, ние ще ви информираме за тази практика в преработена 
версия на това известие за поверителност. 

13. ИМАТ ЛИ РЕЗИДЕНТИТЕ В КАЛИФОРНИЯ СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ? 

 

Накратко: Да, ако сте жител на Калифорния, получавате специфични права по отношение на 
достъпа до вашата лична информация. 

 

Раздел 1798.83 на Гражданския кодекс на Калифорния, известен също като закона "Shine The 
Light", позволява на нашите потребители, които са жители на Калифорния, да изискват и 
получават от нас, веднъж годишно и безплатно, информация за категориите лична информация 
(ако има такава) ние разкрити на трети страни за целите на директния маркетинг и имената и 
адресите на всички трети страни, с които сме споделяли лична информация през 
непосредствено предходната календарна година. Ако сте жител на Калифорния и искате да 
направите такова искане, моля, изпратете го в писмена форма, като използвате информацията 
за контакт, предоставена по-долу. 

 

Ако сте на възраст под 18 години, пребивавате в Калифорния и имате регистриран акаунт в 
уебсайта, имате право да поискате премахване на нежелани данни, които публикувате 
публично на уебсайта. За да поискате премахване на такива данни, моля, свържете се с нас, 
като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу, и включете имейл адреса, 
свързан с вашия акаунт, и декларация, че пребивавате в Калифорния. Ще се погрижим данните 



да не се показват публично на уебсайта, но имайте предвид, че данните може да не бъдат 
изцяло или изцяло премахнати от всички наши системи (напр. Архиви и т.н.). 

14. ПРАВИМ ЛИ АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТОВА ИЗВЕСТИЕ? 

 

Накратко: Да, ще актуализираме това известие, ако е необходимо, за да спазваме съответните 
закони. 

 

Може да актуализираме това известие за поверителност от време на време. Актуализираната 
версия ще бъде обозначена с актуализирана "Ревизирана" дата и актуализираната версия ще 
влезе в сила веднага след като бъде достъпна. Ако направим съществени промени в това 
известие за поверителност, можем да ви уведомим или чрез видно публикуване на известие за 
такива промени, или чрез директно изпращане на известие. Препоръчваме ви да преглеждате 
често това известие за поверителност, за да бъдете информирани как защитаваме вашата 
информация. 

15. КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ЗА ТОЗИ ИЗВЕСТИЕ? 

 

Ако имате въпроси или коментари относно това известие, можете да ни изпратите имейл на 
admin@kodi-d.com или по пощата на: 

 

Автоцентър  ”Коди-Д ООД” 

Град Годеч, Александър Стамболийски № 104 

Годеч, София 2240 

България 

16. КАК МОЖЕТЕ ДА ПРЕГЛЕДАТЕ, АКТУАЛИЗИРАТЕ ИЛИ ИЗТРИЕТЕ ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ 
ОТ ВАС? 

 

Въз основа на приложимите закони на вашата държава, може да имате право да поискате 
достъп до личната информация, която събираме от вас, да промените тази информация или да 
я изтриете при някои обстоятелства. За да поискате да прегледате, актуализирате или изтриете 
вашата лична информация, моля, посетете: https://shop.kodi-
d.com/index.php?route=account/edit. Ние ще отговорим на вашето искане в рамките на 30 дни. 


