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1.ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА  „БИСКВИТКИ“ (COOKIES) 

И ДРУГИ ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ

Тази политика се отнася до „бисквитките“ и други подобни технологии, използвани, според случая, в 
уебсайта www.brandino.biz (по-долу „уебсайта“) и приложенията, оперирани от Брандино ЕООД, с ЕИК 
1313195525 в Търговския регистър при Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление 
в град София (по-долу Брандино или Администратор).

„Бисквитките“ се използват за следните цели:

- за функционирането и подобряването работата на уебсайта,

- за анализ на поведението на посетителите на уебсайта,

- за реклама.

Тази политика се допълва от Политиката за поверителност на личните данни, в която подробно са 
описани личните данни, които Администраторът събира, целите за използване на личните данни от 
Администратора, правата Ви във връзка със защитата на личните данни, задълженията на 
Администратора на лични данни и всяка необходима информация, съгласно изискванията на 
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 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).

Описание на файловете „бисквитки” (Cookies) 

Файловете “бисквитки” са компютърни данни и по-специално – текстови файлове, изпратени от 
сървъра и съхранявани на крайното устройство на потребителя на уебсайта (обикновено на харддиска 
на компютър или на мобилно устройство). Тези файлове обработват информация, от която сайтът 
може да се нуждае, за да се приспособи към начина, по който потребителят използва уебсайта и да 
събира статистическа информация относно използването на уебсайта. „Бисквитките“ са напълно 
„пасивни“ файлове – не съдържат софтуерни програми, вируси или spyware, и нямат достъп до 
информацията от хардуера на потребителя.  

Употреба на файловете „бисквитки”

„Бисквитките” се съдържат в HTTP протокола, използван за свързване на интернет сървъра с 
браузъра. Всеки такъв файл се състои се от ключа, дефиниращ името на стойностите, стойностите и 
жизнения цикъл, след който браузърът трябва да премахне „бисквитката“. „Бисквитките” се 
използват, за да се настрои уеб съдържанието към предпочитанията на потребителя и да се увеличи 
използваемостта и персонализирането на съдържанието на уебсайтовете. 



Типични примери за важността на използването на „бисквитки“ са набирането на данни относно 
предпочитанията за онлайн поверителност, кошницата с покупки, създаване на съдържание и услуги, 
приспособени към конкретните предпочитания на потребителя, адаптиран достъп до интересите на 
потребителя, запомняне на паролите, запомняне на защитните филтри за децата относно 
съдържанието в интернет, измерването, оптимизацията и адаптацията на характеристиките за 
анализ, с цел подобряване на услугите в полза на потребителите.

Видове файлове „бисквитки” 

Съществуват два стандартни вида файлове с „бисквитки” – „сесийни“ и „постоянни“. Първите са 
временни файлове, които остават на устройството на потребителя, докато излезе от уебсайта или 
изключи софтуера (уеб браузър). „Постоянните“ файлове остават на устройството на потребителя за 
времето, посочено в параметрите на файловете с „бисквитки“ или докато не бъдат ръчно изтрити от 
потребителя. 

Политика за поверителност и ползване на файлове “Бисквитки” 
Когато потребителят използва сайта www.brandino.biz Администраторът използва „бисквитките“, за да 
идентифицира браузъра или потребителското устройство. „Бисквитките“ събират различни видове 
информация, която по принцип не съставлява лични данни (не позволява идентификация на 
потребителя). Възможно е някои данни, в зависимост от тяхното съдържание и използване, да се 
свържат с определено лице и да се счетат за лични данни. За всички тези лични данни се прилага и 
Политиката за поверителност на личните данни, налична на сайта на Администратора, в секция 
„Политика за поверителност“.

Профилиране

Посредством използване на технологията на „бисквитките“, Администраторът може да събира 
информация за предпочитанията на потребителите на уебсайта (например – брой посещения на 
уебсайта, разглеждани секции, предпочитани статии и т.н.). Благодарение на анализа на онлайн 
поведението на потребителите Администраторът може да разбере по-добре предпочитанията, 
интересите и очакванията на потребителите и да адаптира уебсайта към техните потребности и 
интереси. По този начин, вследствие използването на „бисквитките“ Администраторът ще бъде в 
състояние да предложи на всеки един посетител на сайта персонализирано обслужване, изцяло 
съобразено с личните предпочитания на този посетител. 

Достъпът до информация относно активността на потребители в интернет чрез използването на 
„бисквитките“ също ще помогне на Администратора да проведе анонимни пазарни и статистически 
анализи, които изключват идентифицирането на личността на потребителя.

Информацията, събирана и съхранявана в „бисквитките“, може да се съхранява след изтриването на 
сесията на браузъра, което позволява например да бъдат използвани при последващи посещения на 
потребителя.

Пренасочване

Въз основа на „бисквитките“ Администраторът може да използва технология, която му позволява да 
достигне потребители, които преди това са посещавали уебсайта, като се адресира до тях 
съдържание чрез други уебсайтове, които те посещават. Това Администраторът може да предприеме 
отново с цел по-добро обслужване на всеки посетител на сайта, съобразно личните му интереси и 
улеснение при ползването на различни сайтове от потребителя.

Файлове „бисквитки“ и идентични технологии на трети лица 

„Бисквитките“, които Администраторът използва, са насочени преди всичко към оптимизиране на 
услугите към потребителите, когато използват уебсайта. В допълнение, вследствие използването на 
уебсайта, браузърът или друг софтуер, инсталиран на устройството на потребителя, може да 



прихваща „бисквитки“ от трети лица. Третите лица, на които Администраторът предоставя лични 
данни или които могат да получат достъп до личните данни на потребителя вследствие на достъпа и 
използването от страна на потребителя на уебсайта, са посочени в Политиката за поверителност на 
личните данни, налична на уебсайта. 

На уебсайта са налични и препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, 
например и други онлайн платформи. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето 
на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези 
уебсайтове. Тези „бисквитки“ съставляват „бисквитки“ на трети страни и Администраторът няма 
контрол върху тяхното генериране и управление. Вие можете да потърсите информация за тях и за 
начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Управление на използването на „бисквитки“ от потребителя

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на 
използвания от потребителя браузър. Всеки потребител може да блокира получаването на 
„бисквитки“, да изтрие всички или част от тях или да зададе предпочитани от него настройки относно 
използването на „бисквитки“, преди да посети сайта на уебсайта. Въпреки това всеки потребител 
следва да има предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да има за резултат 
невъзможност за този потребител да използва уебсайта на уебсайта в пълната му функционалност.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на 
използвания от потребителя браузър. Въпреки това всеки потребител следва да има предвид, че 
пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното 
представяне на уебсайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация. 
Дезактивирането на „бисквитките“ няма да позволи достъп на потребителя до едни от най-
популярните и използвани сайтове, което всеки потребител следва да има предвид при поведението 
си в мрежата. Също така отказът от приемането на „бисквитки“ не означава, че съответният 
потребител няма да получава/вижда онлайн реклами. 
Всички „бисквитки“, които се ползват на уебсайта се заличават/изтриват автоматично след определен 
период от време - до 365 дни според предназначението на конкретната „бисквитка“.

Администраторът няма да използва „бисквитките“ по други начини освен тези, които са посочени в 
настоящата Политика за използване на „бисквитки“.

Настоящата Политика за използване на „бисквитки“ (cookies) и други подобни технологии е приета на 
25.05.2018г. и е валидна до отмяната или изменението й с публикуването на такава отмяна или 
изменение на сайта www.brandino.biz. 



2. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Идентификация на "Брандино" ЕООД
“Брандино” ЕООД (по-долу „Брандино“ или „Администратор“) е администратор на лични данни. 
"Брандино" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в българския 
Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 1313195525 в Търговския регистър при 
Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление в град София (по-долу Брандино 
или Администратор).

2. Връзка с Администратора
Вие можете да се свържете с Администратора чрез:
•интернет сайт: www.brandino.biz

3. Лични данни, обработвани от Администратора
Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с достъпа Ви до и 
използването на поддържания от Администратора уебсайт www.brandino.biz, осъществяването на 
контакт с потребители и функционирането на на уебсайта, на основание чл.6, ал.1 от Регламент 
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 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 (по-долу "Общия регламент относно защитата 
на данните“).
В допълнение, за персонализиране на Вашите предпочитания с цел по-доброто Ви обслужване, 
Администраторът може да събира и впоследствие обработва определена информация относно 
поведението Ви при разглеждане на уебсайта и използване на уебсайта. 
При оперирането на уебсайта Администраторът може да съхранява и събира информация 
посредством „бисквитки“ (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за използване на 
„бисквитки“ и други подобни технологии (по-долу „Политиката за „бисквитки““), налична на 
уебсайта.
Администраторът не събира, нито обработва по друг начин чувствителни данни, включени в 
специални категории лични данни в Общия регламент относно защитата на данните. Освен това, 
Администраторът не желае да събира или обработва данни на непълнолетни лица, на възраст под 
16 години.
3.1. Лични данни 
Личните данни, които Администраторът събира и обработва за Вас, са:
3.1.1. Лични данни, които се събират автоматично:

•Log Files – с осъществяването на достъп до уебсайта от Ваша страна, Администраторът 
автоматично получава информация от log files (съвкупност от системна информация за 
потребителя): адреси на интернет протоколи (IP), вида и езика на браузъра, доставчика на 
интернет (ISP), страниците с препратки и изходните страници, операционната система, 
клеймото с дата/час, както и кликстрийм данни;  времето, което сте прекарали в даден сайт и 
кои страници в сайта сте посетили. Информацията, която се съдържа в тези файлове включва 
използването на файлове „бисквитки“  - повече информация за използването на „бисквитки“ 
може да намерите в Политиката за „бисквитки“, налична на www.brandino.biz.

3.1.2. Лични данни, които Вие предоставяте, чрез доброволно изпращане на съобщение през 
контактната форма:
•имена;
•пощенски адрес, имейл адрес;
•телефон;



3.2. Правно основание за обработване на личните данни от Администратора
Администраторът обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, параграф 1, буква а) от 
Общия регламент относно защитата на данните, а именно  - въз основа на изричното даденото от 
Вас съгласие във връзка с достъпа до и разглеждането на уебсайта на уебсайта и/или 
осъществяването на комуникация с уебсайта и/или използването на файлове тип „бисквитки“.

3.3. Посочените лични данни, предоставени от Вас във връзка с достъпа до и разглеждането на 
уебсайта, осъществяването на комуникация, се обработват от Администратора за следните цели:
•достъп до и разглеждане на уебсайта www.brandino.biz;
•контактуване с потребители на уебсайта www.brandino.biz; 
•за функционирането и подобряване работата на уебсайта на уебсайта, за анализ на 
поведението на посетителите на уебсайта и маркетингови цели;

3.4. Посочените Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на следните получатели и 
категории получатели: 
а) компетентни държавни органи – в изпълнение на задълженията на Администратора съгласно 
българското законодателство;
б) доставчици на различни услуги на Администратора, както следва:
•правни, данъчни и други консултанти и одитори;
•доставчик по договор за предоставяне на счетоводни и финансови услуги;
•доставчици на маркетингови услуги; 
•доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;
•застрахователни компании;
•доставчици на ИТ услуги;
•други компании, с които Администраторът може да разработва съвместни програми за 
продаване на пазара на предлаганите от Администратора стоки в уебсайта.

•други компании – доставчици на Администратора във връзка с функционирането на уебсайта и 
уебсайта, в това число – доставчици на програми и уеб решения – продукти и услуги на 
Wordpress, Google – платформи на Google и други онлайн платформи.

Ако Администраторът е задължен по закон, или ако това е необходимо за защита на законните му 
интереси, Администраторът може да разкрива определени лични данни и на публични органи.
Администраторът гарантира, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни 
се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и 
конфиденциалността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

3.5. Срок за съхранение от Администратора на предоставените лични данни
а) За срока до оттегляне на съгласието на потребителя на уебсайта (ако обработването на лични 
данни зависи от съгласието на потребителя на уебсайта), съответно – за срока до предявяването 
на възражение от потребителя на уебсайта (ако обработването на лични данни е свързано с 
технологията на “бисквитките” и други подобни и/или маркетингови дейности) и съобразно 
техническите възможности за заличаване на тези файлове, докато се използват настройките на 
браузъра/ устройството;
б) В по-дълъг срок, ако закон (напр. счетоводни или данъчни нормативни актове) предвижда това. 
В случай, че е необходимо удължаване на срока за съхранение на данните с оглед изпълнение на 
законово или договорно задължение на Администратора и/или легитимни интереси на 
Администратора или трето лице, Вие ще бъдете надлежно уведомени от Администратора.
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3.6. Предоставяне на лични данни извън територията на България
Администраторът не възнамерява да предоставя събраните Ви лични данни на получатели в 
държави извън Европейския съюз и/или Европейското икономическо пространство. Въпреки това, 
в случай, че някои от личните ви данни бъдат предадени на субекти, намиращи се извън 
Европейския съюз, включително в държави, за които Европейската комисия не е признала 
адекватно ниво на защита на личните данни, то Администраторът ще предприеме действия, 
гарантиращи, че всяко международно предаване на лични данни е внимателно ръководено с цел 
да се защитят Вашите права и интереси.

4. Вашите права във връзка с личните Ви данни, обработвани от Администратора
•Вие имате право по всяко време да поискате от Администратора следното:

4.1. Коригиране на личните Ви данни, в случай че обработваните за Вас лични данни са неточни. 
Вие имате право също непълните Ви лични данни да бъдат попълнени, включително чрез 
добавяне на декларация.
4.2. Изтриване на личните Ви данни, в случай че:
а) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани;
б) оттеглите съгласието си, въз основа на което са обработвани личните Ви данни (за личните 
данни, които се обработват въз основа на съгласие), както подробно е описано в т.4.5 по-долу;
в) възразите срещу обработването, както подробно е описано в т.4.4 по-долу, и няма законни 
основания за обработването, които да имат преимущество, както и във всички случаи, когато 
възразите срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, включително-
профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг;
г) личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно;
д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение на 
Администратора съгласно българското законодателство и/или законодателството на Европейския 
съюз;
Администраторът може да не изпълни Вашето искане за изтриване на личните Ви данни, ако 
обработването им се изисква:
- за да се изпълни законово задължение; или
- за да се установи, упражни или защити правна претенция;
4.3. Ограничаване на обработването на личните Ви данни, в случай че:
а) оспорвате точността на личните данни – за срок, позволяващ на Администратора да провери 
точността на Вашите данни;
б) обработването на личните данни е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат 
изтрити, а да ограничите използването им;
в) Администраторът не се нуждае повече от личните Ви данни за посочените цели, но Вие ги 
изискате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
г) възразите срещу обработването, както подробно е описано в т.4.4 по-долу, в очакване на 
проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите 
интереси;

•Вие имате право по всяко време да:
4.4. Възразите срещу обработването на личните Ви данни, в случай че:
а) обработването на личните Ви данни е необходимо за целите на легитимните интереси на 
Администратора или трета страна;
б) личните Ви данни се обработват за целите на директния маркетинг;
в) личните Ви данни се обработват за научни и/или исторически изследвания или за 
статистически цели.
4.5. Оттеглите съгласието за обработка на данни.



Вие можете да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработка на личните Ви данни по всяко 
време (по отношение на личните данни, които се обработват въз основа на съгласие) – но това 
няма да засегне законосъобразността на обработването, извършена от Администратора въз 
основа на даденото от Вас съгласие преди оттеглянето на съгласието от Ваша страна. 
Независимо от това, Администраторът ще обработва Вашите данни за цели, свързани с 
изпълнението на сключения между Вас и Администратора договор за покупко-продажба на стоки 
от уебсайта, както и евентуални възможни спорове между Вас и Администратора във връзка с 
или произтичащи от сключения договор за покупко-продажба на стоки от уебсайта.
Всички права по т. 4 може да упражните като отправите писмено искане на адреса на 
Администратора или изпратите електронно искане на имейла на Администратора, посочени 
по-горе в т. 2 от настоящия документ.
5. Право на достъп до данните
Вие може да поискате от Администратора:
а) да потвърди, че обработва Вашите лични данни;
б) да Ви предостави копие от тези данни;
в) да Ви предостави информация относно Вашите лични данни;
Ако желаете да получите допълнителни копия от носител, на който са Ви предоставени личните 
Ви данни, е възможно да Ви бъде поискана административна такса в разумен размер.

6. Право на преносимост на данните
Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на 
Администратора, в подходящ формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор на 
лични данни, по отношение на личните данни, които се обработват от Администратора въз основа 
на даденото от Вас съгласие или за изпълнение на договорните задължения по договора за 
покупко-продажба на стоки от уебсайта, и когато обработването на тези лични данни се извършва 
по автоматизиран начин (т.е. чрез автоматизирани електронни системи, а не във вариант на 
хартиен архив). Вие имате право да получите пряко прехвърляне на личните данни от 
Администратора към друг администратор на лични данни, когато това е технически осъществимо. 

7. Право на жалба до надзорен орган
Имате право да подадете жалба до българската Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), в 
случай че считате, че личните Ви данни се обработват незаконосъобразно или правата Ви във 
връзка с личните Ви данни са нарушени.
Връзка с КЗЛД:
гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2,
Имейл: kzld@cpdp.bg, 
Интернет страница: www.cpdp.bg.

8. Предоставяне на личните данни  
Моля да имате предвид, че предоставянето на личните Ви данни във връзка с достъпа до 
уебстраницата, нейното разглеждане и използване, както и във връзка с изпращане на съобщение 
до Администратора, е необходимо за използването на уебстраницата в пълната й 
функционалност. Вие може да изберете да не предоставяте тези лични данни, както и по всяко 
време може да упражните правата си по отношение на предоставените от Вас лични данни във 
връзка с достъпа до уебстраницата, нейното разглеждане и използване, съответно – във връзка с 
осъществяването на контакт с Администратора, но в този случай Администраторът не може да Ви 
предостави достъп до съдържанието на уебсайта или да гарантира, че ще може да използвате 
уебстраницата в пълния обем функционалност, съответнов този случай няма как да 
осъществявате комуникация с Администратора. 
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9.Връзки към други уебсайтове 
Уебсайтът  може да съдържа връзки към други уебсайтове. Вие можете да се запознаете отделно 
с условията и политиките за поверителност на личните данни, прилагани за тези други 
уебсайтове, като Администраторът не носи отговорност за тях. Настоящата Политика се прилага 
само за посочените по-горе дейности на Администратора.

Настоящата Политика за поверителност на личните данни е приета на 25.05.2018г. и е валидна до 
отмяната или изменението й с публикуването на такава отмяна или изменение на сайта 
www.brandino.biz.

COOKIE POLICY

The present policy applies to cookies and other similar technologies - subject to use, as the case may be, 
on the website www.brandino.biz (the "Website") and the applications operated by Brandino EOOD, 
registered under UIC 131395525 at the Commercial Registry with the Registration Agency, having its 
headquarters and management address in Sofia (Brandino or “Controller”).

The “Cookies” can be used for the following: 
 - for the functioning and improvement of the operation of the Website,
-  for analysing the behaviour of the visitors of the Website,
-  for advertising.

The present policy shall be supplemented by the Personal Data Protection Policy that contains detailed 
information about the personal data to be collected by the Controller, the purposes for use of personal data 
by the Controller, your personal data protection rights, the obligations of the Personal Data Controller and 
any necessary information as required by Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the 
Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data 
and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection 
Regulation).

Description of the Cookie files 
Cookie files are computer data and in particular - text files sent by the server and stored on the device of 
the Website user (usually on a computer's hard disk or on a mobile device). These files process information 
the  may need in order to adapt to the way the user uses the Website to collect statistical information about 
the use of the Website. Cookies are completely passive files - they do not contain software programmes, 
viruses or spyware and they do not have access to the information from the user's hardware.

Usage of Cookies 
Cookies are contained in the HTTP protocol used to connect the Internet server to the browser. Each such 
file consists of the key that defines the name of the values, the values and the life cycle after which the 
browser must remove the cookie. Cookies are used to set web content to the user’s preferences and to 
increase utilization and personalization of the Website content.



Typical examples of the importance of using cookies are gathering data about online privacy preferences, 
shopping cart, creating content and services tailored to the user's specific preferences, customized access 
to the user’s interests, remembering passwords, remembering child protection filters for content on the 
web, measurement, optimization and adaptation of analysis features in order to improve consumer-friendly 
services.

Types of Cookie files 
There are two standard types of cookie files - session and permanent files. The first ones are temporary 
files that remain on the user's device until leaving the Website or shutting down the software (web browser). 
Permanent files remain on the user's device for the time specified in the cookie file parameters or until they 
are manually deleted by the user.

Use of Cookies and Privacy Policy
When a user visits the Website www.brandino.biz the Controller uses cookies to identify the browser or 
user’s device. Cookies collect different kinds of information which does not constitute personal data 
generally (it doesn’t allow user’ identification). Depending on content and use, some data might be linked to 
a particular person and considered personal data. For that kind of personal data, the Personal Data Privacy 
Policy available on the Controller's Website in Privacy Policy Section shall be applied.

Profiling 
By using cookie technology the Controller is able to collect information about the preferences of the users 
of the Website (e.g. number of visits of the Website, pages viewed, preferred blog posts, etc.). Due to the 
analysis of online behaviour of the users the Controller can better understand the preferences, interests 
and expectations of the users and adapt the Website to their needs and interests. Thus, due to the use of 
cookies, the Controller will be able to offer to each visitor of the Website personalized service fully tailored 
to the personal preferences of this visitor.
Accessing information about users' internet activity through the use of cookies will also help the Controller 
to conduct anonymous market and statistical analyses under which personal identification of the user is 
excluded.
The information collected and stored in cookies may be stored after deleting the browser session which 
may for example allow further usage upon next user’s visits.

Redirecting 
Based on cookies the Controller may use technology that allows the Controller to reach users who 
previously visited the Website by addressing content through other Websites they visit. The Controller can 
do this also in order to provide better servicing of each visitor of the Website in accordance with his or her 
personal interests and to facilitate the use of different Websites by the visitor.

Cookie files and Identical Technologies of Third Parties 
The cookies the Controller uses are primarily aimed at optimization of the servicing of users that visit the 
Website. In addition, due to the use of the Website, the browser or other software installed on the user's 
device may intercept cookies from third parties. Third parties to whom the Controller provides personal data 
or who may gain access to the user's personal data as a result of the user’s access and use of the Website 
are listed in the Personal Data Privacy Policy available on the Website.
The Website also contains links to other sites or embedded content from other sites such and other online 
platforms. Upon visiting these sites or opening content from them it is possible that cookies from these 
websites are stored on the device of the user of the Website. These cookies constitute third-party cookies 
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and the Controller has no control over their generation and management. You can seek for information 
about them and their management on the websites of the respective third parties.

Management of Usage of Cookies by the User 
All browsers allow the management of cookies from a specially designed folder of the user's browser. Each 
user can block the receipt of cookies, delete all or part of them or set his/her preferred cookie settings 
before visiting the Website of the . However, each user should keep in mind that deleting or blocking 
cookies may result in the user being unable to use the Website of the  in its full functionality.

Disabling or Blocking Cookies 
Controlling, disabling or blocking cookies is governed by the settings of the user's browser. However, each 
user should keep in mind that a complete ban on the use of all cookies may affect the functional 
performance of the Website, its effectiveness and access to certain information. Disabling cookies will not 
allow the user’s access to one of the most popular and used websites generally where each user should be 
aware of the above as a result of his/her internet behaviour. Also, refusing to accept cookies does not mean 
that the user will not receive / see online ads.
All cookies used on the Website shall be removed / deleted automatically after a certain period of time - up 
to 365 days depending on the designation of the respective cookie.
The Controller shall not use the cookies in any other way save for as appointed in the present Cookie 
Policy. 

The present Cookie Policy was adopted on May 25th, 2018 and it is valid until revoked or amended upon 
the respective publication on the Website www.brandino.biz  

4.PERSONAL DATA PROTECTION POLICY 

1.  Identification of BRANDINO EOOD Ltd
Brandino EOOD (Brandino or „Controller“) is a personal data controller. Brandino EOOD is a sole 
shareholder limited liability company, registered in the Bulgarian Commercial Register with the Registry Agency 
under UIC 131395525. 

2. You can contact the Controller by:
•Website contact form: www.brandino.biz 

3. Personal data, processed by the Controller
The Controller collects and processes your personal data in connection to your access and usage of the 
website operated by the Controller - www.brandino.biz, in establishing contact with users of the website, as well 
as operation of the website by the Controller of the website  www.brandino.biz, pursuant to Art.6, Para 1 of the 
Personal Data Controller and any necessary information as required by Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the 
processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General 
Data Protection Regulation).
In addition, in order to customize your preferences for the purpose of your better service, the Controller can 
collect and then process certain information about your behaviour upon browsing the website. Upon operation 
of the website, the Controller may collect and store information by cookies and identical technologies according 
to the Cookie Policy (“the Cookie Policy”) available on the website and in this document. 

http://www.pironetic.com
http://www.pironetic.com
http://www.pironetic.com
http://www.pironetic.com


The Controller does not collect or otherwise process sensitive data included in special categories of personal 
data in the General Data Protection Regulation. Additionally, the Controller does not want to collect or process 
data of minors under the age of 16. 
3.1. Personal data
The personal data, that the Controller collects and processes for you, are:
3.1.1. Automatically collected personal data:
•Log Files – as soon as you access the website www.brandino.biz, the Controller automatically receives 
information from log files (a set of system information for the user): Internet Protocol (IP) addresses, browser 
type and language, Internet Service Provider (ISP), Referral and Output Pages, Operating System, Date/Time 
Tag and Data Clicks; the time spent on a website, and which webpages you've visited on the website. The 
information contained in these files includes the use of cookie files - more information about using cookies can 
be found in the Cookie Policy available on www.brandino.biz and in this document .

3.1.2. Personal data provided by you via the website contact form:
•names;
•postal address, email address;
•telephone number;

3.2. Legal grounds for the personal data processing by the Controller
The Controller processes your personal data on the basis ofArt. 6, paragraph 1, letter a) of the General Data 
Protection Regulation, namely – on the basis of your explicit consent with regard to accessing and browsing the 
website of the  and/or contacting the Controller and/or usage of cookies.

3.3. Purposes of the personal data processing by the Controller
The specified personal data provided by you with regard to your access and browsing the website 
www.brandino.biz, contacting the Controller is processed by the Controller for the following purposes:
•access to and viewing the website www.brandino.biz;
•contacting the users of the website www.brandino.biz; 
•functioning and improving the operation of the website of the , analysis of the behaviour of the users of the 

website marketing purposes;

3.4. The specified personal data of yours may be provided to the following recipients and categories of 
recipients:
a) Competent state bodies - in fulfillment of the obligations of the Controller in accordance with the Bulgarian 
legislation;
b) Various service providers of the Controller as follows:
•Legal, tax and other consultants and auditors;
•A service provider under a contract for the provision of accounting & financial services;
•Service providers of marketing services; 
•Service providers of services related to market researches;
•Insurance companies;
•Service providers of IT services;
•Other companies - providers of the Controller with regard to the functioning of the website,  including 

providers of programmes and web solutions - products and services of Wordpress, Google – Google 
platforms and other online platforms.  

In case the Controller is required by law or if it is necessary to protect its legitimate interests, the Controller may 
disclose certain personal data to public authorities as well.
The Controller shall ensure that access to your personal data by third parties - private entities takes place in 
accordance with the legal provisions on personal data protection and the confidentiality of information on the 
basis of contracts concluded with them.
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3.5. Term of storage of the provided personal data by the Controller
a) For the term until withdrawal of the consent of the user of the website (provided that processing of the 
personal data depends on the consent of the user of the website), accordingly – for the term until raising an 
objection by the user of the website (provided that processing of the personal data is connected to the 
technology of the cookies and other related and/or marketing activities) and according to the technical ability for 
deletion of these files, until the settings of the browser/the device are used; 
b) For a longer term, if provided for by law (e.g. accounting or tax legal acts). In the event that an extension of 
the period for storing the data is required to fulfill a legal or contractual obligation of the Controller and/or the 
legitimate interests of the Controller or a third party, you will be duly notified by the Controller.

3.6. Providing personal data outside of the territory of Bulgaria
The Controller does not intend to provide your personal data to recipients in countries outside of the European 
Union and/or the European Economic Area. Nevertheless, provided that in case any of your personal data is 
transmitted to recipients in countries outside of the European Union including in countries for which the 
European Commission has not recognized an adequate level of personal data protection, the Controller will 
take action to ensure that any international transmission of personal data is carefully conducted in order to 
protect your rights and interests.

4. Your rights in relation to your personal data processed by the Controller
•You have the right at any time to request from the Controller:

4.1. Rectification of your personal data in case the personal data processed for you is inaccurate. You also 
have the right to have any incomplete personal data of yours completed, including by adding a declaration 
thereto.
4.2. Erasure of your personal data in case:
а) The personal data is no longer necessary for the purposes, for which they have been collected and 
processed;
b) You withdraw your consent, based on which your personal data is being processed (for the personal data, 
processed under consent), as set out in details in item 4.5 below;
c) you object processing, as set out in details in item 4.4 below, and there are no legal grounds for processing 
that override as well as in all cases when you object processing personal data for  direct marketing purposes;
d) Your personal data is being processed unlawfully;
e) The personal data must be deleted in order to comply with a legal obligation of the Controller in accordance 
with the Bulgarian legislation and/or the legislation of the European Union;
The Controller may refuse to fulfill your request for erasure of your personal data provided that the processing 
of personal data is required: 
- for fulfillment of legal obligation; or
- in order to establish, exercise or protect a legal claim;
4.3. Restriction of the processing of your personal data in case:
а) You dispute the accuracy of the personal data – for a period that allows the Controller to verify the accuracy 
of your data;
b) The processing of personal data is illegal, yet you do not wish to erase them, but instead to limit their use;
c) The Controller no longer needs your personal data for the specified purposes, but you request to obtain them 
in order to establish, exercise or protect legal claims;
d) You object processing as set out in details in item 4.4 below, pending the verification whether the legitimate 
grounds of the Controller override yours;

•You have the right at any time to:
4.4. Object the processing of your personal data in case:



а) The processing of your personal data is necessary for the legitimate interests of the Controller or a third 
party;
b) Your personal data is processed for direct marketing purposes;
c) Your personal data is being processed for scientific and/or historical research purposes or for statistical 
purposes.
4.5. Withdraw your consent for processing personal data 
You have the right to withdraw your consent for processing your personal data at any time (regarding the 
personal data processed under consent) – but it shall not affect the lawfulness of processing performed by the 
Controller based on your consent before its withdrawal. Irrespective of the above, the Controller will process 
your personal data for purposes related to the performance of the contract concluded between you and the 
Controller for purchase of goods from the  as well as any possible disputes between you and the Controller in 
connection with or resulting from the concluded contract for purchase of goods from the .
All rights hereunder this item 4 may be exercised by sending a written request to the Controller’s 
address or by sending an electronic request to the Controller’s e-mail address, specified herein-above, 
in item 2 of this document.

5. Right of access to the personal data
You have the right to obtain from the Controller:
а) confirmation as to whether or not personal data concerning you are being processed;
b) providing a copy of your personal data;
c) providing information about your personal data;
For any further copies requested by you, the Controller may charge a reasonable fee based on administrative 
costs.

6. Right to data portability
You have the right to receive the personal data concerning you that you have provided to the Controller in an 
appropriate format and have the right to transmit those data to another controller regarding the personal data 
the processing of which by the Controller is based on your consent or needed for fulfilling of the contractual 
obligations under the contract for purchase of goods from the  and the processing is carried out by automated 
means (i.e. by automated electronic systems and not in a paper archive). You have the right to have the 
personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible.

7. Right of appeal to a supervisory authority
You have the right to lodge a complaint with the Bulgarian Personal Data Protection Commission (CPDP) if you 
believe that your personal data is being processed unlawfully or your rights in relation to your personal data are 
being violated.
Contacts of the CPDP:
2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd., Sofia 1592,
E-mail: kzld@cpdp.bg
Website: www.cpdp.bg. 

8. Provision of personal data
Please note, that the provision of your personal data in connection with the access to the website, its viewing 
and using, as well as in connection with sending a message to the /the Controller is necessary for the usage of 
the website in its full functionality, respectively – for contact with the website Controller . You may choose not to 
provide your personal data and you may at any time exercise your rights regarding the personal data provided 
by you in connection with the access to the website, its viewing and using, respectively - in connection with 
contacting the /the Controller, but in this case the Controller is not able to grant you access to the content of the 
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or guarantee that you can use the website in full scope functionality, respectively – in this case it is not possible 
to contact the / the Controller. 
-
9. Links to other websites 
The  may contain links to other websites. You can separately check the terms and conditions as well as 
personal data privacy policy applicable to such other websites where the Controller is not responsible for them. 
The present Personal Data Protection Policy shall be applied for the activities of the Controller as stipulated 
above only. 

The present Personal Data Protection Policy was adopted on May 25th, 2018 and it is valid until revoked or 
amended upon the respective publication on the website www.brandino.biz  
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