
Информация, 
съхранена в мобилно 

приложение 

За периода на неговото 
ползване (до 

деинсталирането му) 

Типове данни Период на съхранение Пояснения 

Лог за влизане в 
акаунта (съдържа дата 
и час на влизането в 
акаунта, статус, дали 
влизането е през 
мобилна версия, 
приложение или 
десктоп браузър, IP 
адрес) 

За период до 1 /една/ година 
от последното влизане или 
до закриването на акаунта 

Регистрационни данни 
(като име, фамилия, 
имейл адрес) и 
информация за 
извършването на 
регистрацията и 
съгласяването с 
Условията (дата, час, IP 
адрес) 

За целия период на 
поддържане на акаунта в 
Сайта и до 1 /една/ 
година от прекратяване 
на регистрацията 

Данните Ви идентифицират като страна по Договора за членство и регистрацията Ви в Сайта.  
С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на  
споразумението за ползване на Сайта и във връзка със ЗЕДЕУУ (виж по-долу),тези данни се съхраняват за 
период до 1 /една/ година след прекратяване на акаунта. 

Системни логове (могат 
да съдържат 
информация като: дата 
и час, IP адрес, URL, 
информация за версия 
на браузър и 
устройство) 

За период до 1 /една/ година Автобиографии, 
файлове, снимки или 
други документи и 
информация, съхранени 
във Вашия акаунт 

До изтриването им от 
Вас или до прекратяване 
на регистрацията Ви 

По отношение на документи, създадени чрез и/или съхранени в акаунта Ви (автобиографии, файлове, снимки 
и др.), Дамски Клуб “Бизнес на Високи Токчета“ е доставчик на услуга по съхраняване на чужда информация 
(хостинг) и контролът върху съхранението на тази информация във Вашия акаунт е изцяло Ваш.  
Съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) Дамски Клуб “Бизнес на Високи Токчета“ няма задължение 
да проверява и следи за противоправно съдържание или за извършване на противоправни дейности по 
отношение на тези данни. В случай, обаче, че Дамски Клуб “Бизнес на Високи Токчета“ бъде уведомен за 
извършването на такава противоправна дейност или за такова противоправно съдържание или получи 
съответно нареждане от компетентен държавен орган за Дамски Клуб “Бизнес на Високи Токчета“  може да 
възникне задължение да запази съответното съдържание независимо от евентуалното му изтриване или от 
изтриването на акаунта Ви (чл. 16 от ЗЕТ 

Кореспонденция, жалби 
и сигнали, искания, 
входящи телефонни 
обаждания 

Корeспонденция, жалби и 
сигнали се съхраняват за 
срок до 5 /пет/ години. 
С цел подсигуряване 
надеждността на услугата, 
входящи телефонни 
разговори се съхраняват за 
срок до 3 /три/ месеца 

Лог, удостоверяващ 
изпращането на 
запитване или коментар 
до нас  (съдържа 
подател, получател, дата 
и час) 

За срок от 1 /една/ 
година. Поради 
изискванията на ЗЕДЕУУ 
логът се пази за срок от 1 
/една/ година вкл. и при 
закриване на акаунт 

Поради това че изпращането на запитване или коментар представлява изпращане на електронно изявление 
от Ваша страна към Нас, съгласно ЗЕДЕУУ имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане 
на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. 

Бисквити До 6 /шест/ месеца от 
последното ползване на 
Услугите 

Абонаменти за известия 
за нови обяви с избрани 
критерии или от избрани 
компании (имейл адрес, 
критерии) 

За периода, за който е 
активен абонаментът, до 
неговото прекратяване 
и/или закриването на 
акаунта 

Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови обяви, 
публикувани в Сайта, с избрани от Вас критерии (като населено място, бизнес категория, ключови думи 
и др.) или от избрани от Вас Работодатели. Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В 
случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който 
желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време 

  Автоматичен вход За период до 6 /шест/ 
месеца от последното 
влизане в Сайта 

Тази опция Ви дава възможност да влизате автоматично в Сайта от компютър, на който сте избрали това. Не 
бива да ползвате тази опция, ако до този компютър имат достъп други лица освен Вас 

  Бързи търсения До изтриването им от 
Вас; до прекратяване на 
регистрацията Ви или до 
6 /шест/ месеца, ако 
ползвате тази 
функционалност без 
регистрация 

Тази опция Ви дава възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път.  
Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация. Съхраняват се бързи линкове за  
повтаряне на последните 10 търсения 

  Настройки До изтриването им от 
Вас или до прекратяване 
на регистрацията Ви. В 
случай че се съхраняват 
в бисквита, до 6 /шест/ 
месеца от последното 
ползване 

В тази категория попадат настройки като избор на език и др. под 

 


