Декларация за обработка на личните данни според изискванията на европейския
регламент (GDRP 2016/679)
Наемодателят има право да събира и използва информация за гостите, които
записват предстоящо настаняване в имота. Настаняването в имота е възможно само
чрез представяне на документи, удостоверяващи самоличността на гостите и личните
данни. Предоставените от гостите лични данни са защитени съгласно Закона за защита
на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информацията
и се обработват само във връзка с изпълнението на установените изисквания на Закона
за туризма в България. Личните данни на гостите ще се използват само във връзка с
направените резервации и няма да бъдат представени за други цели.
Информацията, с която гостите могат да бъдат идентифицирани, може да се
съхранява на интернет страницата на Наемодателя. Личната информация може да
включва: име, фамилия, адрес, телефонен номер, e-mail адрес за кореспонденция и
всяка друга информация, която гостите предават на Наемодателя или попълват онлайн
при резервиране.
Наемодателят гарантира конфиденциалността на личните данни на гостите, като
декларира, че няма да бъдат използвани за цели, различни от целта, а именно:
- контакт с госта при уточняване детайлите на резервацията и начините за
тяхното заплащане;
- издаване на фактури;
- информация за цени или услуги;
- предоставяне на персонализирани промоционални оферти.
Приемайки настоящите Общи условия, гостите се съгласяват информацията да
бъде обработена по начина, по който е предвиден.
Ограниченията не се прилагат, ако гостите или лицата под техен контрол са
извършили злонамерени действия по смисъла на тези Условия за ползване или са
нарушили правата или законните интереси на трети страни. В този случай
Наемодателят има право да предостави личната информация на гостите на съответните
компетентни държавни органи, в съответствие с приложимото законодателство.
Наемодателят се задължава да не разкрива никаква лична информация за гостите
и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в следните случаи:
- е получил изричното съгласие на гостите при резервацията или по-късно;
- информацията се изисква от държавни органи или длъжностни лица, които
съгласно действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава
информация в съответствие със законовите процедури;
- в други случаи, посочени в закона.

