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Политика на поверителност и обработка на лични данни на 

“Ивент НюЛайв ЕООД”  и приложните сайтове 
 

За нас 

Адресите на нашите сайтове – http://prnewlive.eu., http://eventnewlive.eu и други домейни, са 

изключителна собственост на „Ивент НюЛайв ЕООД“, представлявано и управлявано от 

Теодор Тодоров, ЕИК: 205302339, като във всеки сайт е поместена информация за 

собствеността му.  

„Ивент НюЛайв ЕООД“ (Event NewLive Agency) е патентована търговска марка, според 

законодателството на Република България, съгласно Закон за авторското право и сродните 

му права. Същото важи и за посочените в сайта/сайтовете: информация, изображения, звук, 

картини, лога, шрифтове. 

Марката „#TopHost“ (включително Top Host, Топ Хост и т.н.), са изключителна интелектуална 

собственост на Теодор Тодоров. 

Всяко използване на информация от този сайт, без изричното съгласие на 

правопритежателя се наказва, спрямо закона. В този случай чл. 24, ал. 1 т. 5 от ЗАвПСП не се 

прилага – неразрешено ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя 

за нарушено авторско право, за чийто размер, бива определен от автора. 

 

В качеството Ви на ползвател на нашия сайт, Вие се съгласявате с нашата политика на 

поверителност, касаеща лични данни. 

Какви лични данни събираме и защо? 

Нашият сървър (разположен на SuperHosting.bg), автоматично събира и съхранява 

информация за Вас като посетител на сайта ни в т.нар. сървърни лог файлове, които 

браузърът Ви автоматично предава по време на сърфиране. Това са: тип на браузъра и 

версия на браузъра; използвана операционна система; URL адрес на референтните 

страници, от които идвате; време на заявката на сървъра; споменатите данни не могат да 

бъдат определящи при разпознаването и индивидуализирането на конкретни физически 

лица, тъй като последните не биха могли да бъдат регистрирани потребители(липсва 

такава техническа опция), а само посетители(читатели) на нашия сайт. Сливането на 

визираните данни с други източници на данни няма да бъде извършено. Запазваме си 

правото да проверяваме тези данни в случай, че имаме конкретни индикации за 

незаконно използване или опит за зловредни действия от страна на някой посетител или 
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друго трето лице, насочени към лични данни, което не е 

непостижимо (като цел), но технически е невъзможно чрез нашия сайт. 

Личните данни, които събираме, с посещаването си на този сайт, считаме за 

декларация-съгласие, приложно Регламент (ЕС) 2016/679 и ще бъдат използвани само и 

единствено за следните цели, а именно: за изпълнението на конкретна по реализацията на 

договор за услуга, за изпълнението на търговски договор, и маркетингови цели. 

Съгласието си за обработка на личните данни давате свободно, конкретно за целите, които 

са посочени по-горе и на базата на предоставена от страна на администратора минимално 

необходима информация, съгласно чл. 13, пар. 1 и пар. 2, респективно съгласно чл. 14 от 

Регламент (ЕС) 2016/679. 

Декларация – съгласие за обработване на лични данни 

Писане на коментари 

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във 

формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на 

потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам. 

„Ивент НюЛайв ЕООД“ / Event NewLive Agency не носи отговорност за написаните 

коментари и тяхното съдържание от потребителите на сайта/сайтовете. Собствениците се 

задължават да правят всичко по силите на моралните си задължения, за да не допускат 

коментари, свързани с нарушаването на човешките права и такива на база расистка, 

сексуална, етническа, полова, религиозна и друга дискриминация. 

Бисквитки 

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, 

имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да 

попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят 

една година. 

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим 

дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се 

изтрива, когато затворите браузъра си. 

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви 

за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат 

след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за 

запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, 

бисквитките за вход ще бъдат изтрити. 
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Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна 

бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще 

добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след 

един ден. 

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове 

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). 

Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с 

посетител на собствения си сайт. Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват 

бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да 

следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено 

съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта. 

Настоящите влизат в сила и са актуализирани на 4.11.2019. 
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