ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ СЪСТАВ РИТМИККА, ХАМБУРГ
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ПОЛЗВАНЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЕБСАЙТ

Фолклорен танцов състав „РитмиККа“, Хамбург с адрес Elsastraße 46, 22083 Hamburg,
с настоящото има за цел да ви осведоми за това как, като администратор на данни,
обработва вашите лични данни в процеса при ползването и посещението на нашия
уебсайт.

1. Обработване на данни съгласно настоящите правила
Тези правила се прилагат спрямо обработването на лични данни на посетители и
потребители на нашия уебсайт: www.rhythmikka.com
2. Каква информация получаваме от вас?
Ние получаваме ваши лични данни (като напр. информация, предоставена от вас при
посещение на уебсайта, при контакт по телефон, кореспонденция по имейл или по
друг начин). Това са данните ви, при попълване на полето за отправяне на покана за
участие на състава в определено събитие или друга ваша активност на уебсайта,
както и когато докладвате за проблем с нашия уебсайт, чрез съобщение.
Информацията, която ни предоставяте, може да включва име, адрес, имейл адрес,
телефонен номер, профил, снимка, възраст, дата на раждане, пол и др.
Когато, по ваше желание и без наше искане, посещавайки уебсайта ни, вие
доброволно сте ни предоставили лични си данни, ние си запазваме правото да
изтрием тези лични данни от нашата система, ако не желаем да ги запазим.
Всеки път когато посещавате уебсайта, автоматично събираме следните данни:
-

технически данни, като IP адрес, използван за свързване на компютъра ви с
интернет, тип и версия на браузъра, настройка на часова зона, операционна
система, тип устройство, марка на мобилно устройство. Тези данни се събират на
нашия сървър под името "бисквитки" за което можете да намерите повече
информация в нашата Политика за "бисквитките" („cookies”).

-

В някои случаи ние получаваме ваши лични данни от трети лица, например когато
посещавате някой от нашия уебсайт, можем да получим вашите лични данни от
трето лице – социална мрежа, ако доброволно сте избрали да влезете на нашия
уебсайт чрез платформата на съответната социална мрежа.

3. Как използваме вашите лични данни
Ние обработваме вашата лична информация по различни причини, като напр.: за да
гарантираме, че съдържанието на представената информация от изминало събитие
или за предстоящо такова, на което Фолклорен танцов състав „РитмиККа“, Хамбург ще
вземе или е взел участие е предоставена с цел, за да подобряваме уебсайта и

актуализираме активността на танцовия състав, участвал на дадено частно събитие
или организирана публична изява, като фестивал и др. Също така за администриране
на уебсайта, като вписване на тестове, качване на снимки, видеа и рекламни статии,
повод развитието и популяризирането на танцовия състав и като част от нашите
усилия да поддържаме безопасен и сигурен нашия уебсайт.
В някои случаи ще обработваме вашите лични данни само с ваше съгласие.
Съгласието си ще можете да оттеглите по всяко време на нашия уебсайт, в полето
„Контакти” с посочените лица за контакти, а именно: Главен ръководител и хореограф
и Ръководител/асистент - организатор.
Можем да обработваме вашите лични данни, за да ви изпращаме информация за
наши предстоящи събития или частни мероприятия, чрез покана изписана с текст, на
снимков или видео материал, на които считаме, че биха могли да са от интерес за вас.
В случай, че сте настоящ член на Фолклорен танцов състав „РитмиККа“, Хамбург ще
се свързваме с вас, чрез имейл или чрез съобщение в мобилно приложение (ако
ползвате такова), на които с информация целяща общо-информационно уведомление
за предстоящо събитие, касаещо обща и групова организация за целия състав, освен
ако не сте се отказали от получаването на такива съобщения. В случай, че не желаете
да получавате в бъдеще подобни съобщения, можете да се откажете, като уведомите
писмено или устно лицата за контакти: Главен ръководител и хореограф и
Ръководител/асистент – организатор, за да бъдете изкарани от общо получателните
имейл и мобилни групи.
Ако сте нов член на танцовия състав, ще се свързваме с вас по електронен или
мобилен път, само ако ни дадете Вашето предварително съгласие затова.
В случай, че сте настоящ или бивш член на Фолклорен танцов състав „РитмиККа“,
Хамбург, администраторът на уебсайта си запазва правото да качва общи и групови
снимки на състава, в които участвате, с цел отразяване на събитие в което танцовият
съставът е взел участие или в мероприятие, позволяващо популяризиране му в
интернет пространството. Ако не желаете да участвате в снимков или видео
материали съществуващи в изминали събития преди встъпването в сила на Закона
защита на личните данни от 25 Май 2018 г. , администраторът на уебсайтът си запазва
правото да съхрани и архивира материалите без да ги разпространява на трети лица,
съобразено със закона.
Ако сте нов член на Фолклорен танцов състав „РитмиККа“, Хамбург, ще ви
предоставим декларация, която да подпишете, съгласявайки се, че желаете да
участване в снимкови и видео материали, които ще бъдат качвани на уебстраницата
на състава. Същата декларация ще бъде архивирана и съхранена, съобразно
законовия ред.
Бихте могли да участвате в общи и групови мероприятия, които се отразяват в
публичното интернет пространство, само ако ни дадете Вашето предварително
съгласие затова.
В случай, че не желаете да участвате в снимкови и видео материали от събития и
мероприятия на Фолклорен танцов състав „РитмиККа“, Хамбург , можете да се
откажете, като уведомите писмено лицата за контакти: Главен ръководител и

хореограф и Ръководител/асистент – организатор, посочени в полето „Контакти” на
уебстраницата на състава.
Няма да споделяме ваши лични данни с трета страна за маркетингови и други цели
без вашето предварително изрично съгласие за това.

Потребители на мобилни приложения
При посещение на нашия уебсайт от IP или мобилно приложение, можем да събираме
и обработваме ваши лични данни като: идентификационни данни, данни за контакт,
данни за местоположение и др., когато вие: напишете свободен текст с цел покана на
състава за предстоящо събитие, предоставяйки вашите лични данни, чрез телефон,
факс, SMS, електронна поща, социални мрежи и др. във връзка с мобилно
приложение.

4. Поверителност на личните данни на деца
На уебсайта не събираме съзнателно лични данни от лица на възраст под 16 г. Ако
родител или законен представител знае, че негово дете ни е предоставило личните си
данни, той трябва незабавно да ни информира. Ако открием, че лице под 16 г. ни е
предоставило лични данни, ще унищожим тази информация от сървърите си
незабавно, освен ако изрично съгласие е дадено от родителя или настойника да
обработваме личните данни на детето за определени от нас цели. Всеки родител или
настойник ще подпише декларация, с която дава правото да се качват снимкови и
видео материали за предстоящи и отминали мероприятия на Детския фолклорен
танцов състав "РитмиККа".

5. Защита на данните
Ние съхраняваме вашите данни на нашите сървъри и сървъри, хоствани от трети
лица. Използваме подходящи технически и организационни мерки, които целят да
защитят вашите лични данни и да предотвратят неоторизиран достъп.

6. Съхранение на вашите лични данни и предаване на данни в чужбина
Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват в Европейския съюз ("ЕС") и в
Европейското пространство ("ЕП"). Информацията, събрана от трети лица, чрез
"бисквитки", обикновено се осигурява от център за данни, който е най-близо до
мястото, откъдето се генерира трафикът. Това означава, че такава информация, вкл.
рекламният трафик, може да се управлява от сървъри, разположени в ЕП и може да
бъде предавана извън ЕП. За повече информация, може да видите нашата Политика
относно "бисквитките" („cookies”).

