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Лични данни и поверителност 
Политика за поверителност 
Това е важна информация относно вашата поверителност и начина, по който сайта на конкурса 
„Архитектурни награди Арх Инова“- http://archinova.bg 
събира и използва вашите лични данни. Искаме да бъдем открити и прозрачни с вас и затова ви 
насърчаваме да се свържете с нас, ако имате въпроси относно тази политика или начините, по 
които използваме вашите лични данни. 
 
Тази политика се прилага за нашите абонати на бюлетини, участници в конкурса и бизнес 
контакти като цяло. Ние приемаме нашите отговорности за поверителност сериозно и сме 
ангажирани да защитаваме и уважаваме вашата поверителност. 
 
Конкурсът „Архитектурни награди Арх Инова“ зачита личната идентичност и информация, като 
насърчава използването на честни информационни практики. Настоящата декларация за 
поверителност обхваща сайта http://archinova.bg. 
 
Събиране на информация 
Конкурсът „Архитектурни награди Арх Инова” е представляван от организаторите - фирмите 
Ди енд Ди консулт ЕООД и Сити Билд Медия ЕООД, които са  единствени собственици на всяка 
информация, събрана на сайта http://archinova.bg. 
 
Конкурсът „Архитектурни награди Арх Инова“ събира информация от потребителите в 
множество точки на уебсайта си. Ние събираме само информация, която е от съществено 
значение, за да ви служи, да представим вашата работа пред журито, да ви информираме за 
вашите номинации и награди, да ви напомним за крайни срокове или да популяризираме вашите, 
участия, вашите номинации и вашите награди, вашата компания и вашата работа пред 
обществеността. 
 
Всяка лична информация, събрана във формуляри, е само за наша лична употреба. Имена, имена на 
фирми и екипи с които работите, телефонни номера, пощенски адрес и имейл адреси няма да се 
продават или разпространяват на трети страни. 
 
Информацията, която ни предоставяте 
Например, ние събираме информация, когато се регистрирате в конкурса „Архитектурни 
награди Арх Инова“ с акаунт или създадете ново подаване на проекти, да поискате поддръжка 
от клиенти или ни оставите препоръка. 
 
Типът информация, която събираме директно от вас, включва вашето име, имейл, име на фирма, 
адрес, длъжност и друга информация за контакт. Ние също така изискваме информация за 
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вашия проект/обект, който се подава в конкурса “Архитектурни награди Арх Инова” 
за  участие. Това включва: 

 Име на проекта или обекта 
 Име на проектанта, архитекта, дизайнера и членове на екипа 
 Име на компанията 
 Имейл адрес 
 Други въпроси, свързани с участието в конкурса „ Архитектурни награди Арх Инова“. 

Информация, събрана от бисквитки и технологии за уеб анализ: 
Можем да използваме технологии, които запазват бисквитките на вашия компютър или 
мобилно устройство. Бисквитките са малки файлове с данни, съхранявани на вашия твърд диск 
или в паметта на устройството, които ни помагат да подобрим вашето разглеждане на 
уебсайта http://archinova.bg на конкурса “Архитектурни награди Арх Инова”. Информацията, 
свързана с бисквитките, не се използва, за да ви идентифицира лично. Бисквитките са само за 
да разберат нашите рекламни показатели с минимално събрана информация. Ние няма да следим 
и записваме вашата дейност, след като напуснете нашия уебсайт. Може също да събираме 
информация, използвайки услуги за уеб анализ. Тези услуги, като Google Analytics, ни помагат да 
разберем как да подобрим практическата работа на посетителите на уебсайта. 

 
Къде съхраняваме вашата лична информация 
Електронните версии на вашата лична информация се съхраняват на нашата платформа за 
доставчик на хостинг услуги, разположена в България.  
 
Когато използваме доставчици на услуги на трети страни, за да ни съдействат, вашата лична 
информация може също да се съхранява в съответствие с техните практики и процедури. 
Изискваме трети страни да зачитат вашата лична информация и да се отнасят с нея в 
съответствие със закона. 
 
Използване на информация 
Информацията може да се използва за различни цели, включително за: 

 Популяризиране на победителите в конкурса „Годишни архитектурни награди Арх 
Инова“   

 Напомняне на регистрираните участници за предстоящите срокове, 
 Уведомяване на победителите за тяхната победа, 
 Изпращане на актуализации и новини относно конкурса “Годишни архитектурни награди 

Арх Инова” и други начинания, инициативи и събития свързани с конкурса  
 Отговаряне и помощ с въпроси за обслужване на клиенти, 
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 Наблюдаване и анализиране на тенденции, с цел използване за маркетинговата 
ефективност, 

 Предотвратяване незаконни дейности, спам и друго неоторизирано използване на 
уебсайта на конкурса „Архитектурни награди Арх Инова“ http://archinova.bg  

 Представяне на подходяща информация или реклама на посетителите. 

Права на достъп, изтриване и забравяне 
Вашите права във връзка с вашата лична информация 

 Искайте достъп до вашата лична информация (обикновено известна като „заявка за 
достъп на субект на данни“). Това ви позволява да получите копие от вашата лична 
информация и да проверите дали ние я обработваме законно. 

 Поискайте корекция на вашата лична информация. Това ви позволява да коригирате 
непълна или неточна лична информация. 

 Поискайте изтриването на вашата лична информация. Това ви позволява да поискате 
от нас да изтрием или премахнем лична информация, когато няма основателна причина 
да продължим да я обработваме. Също така имате право да поискате от нас да спрем да 
обработваме лична информация, когато разчитаме на легитимен интерес и има нещо 
във вашата конкретна ситуация, което ви кара да искате да възразите срещу 
обработването на това основание. 

 Искане да бъдете забравени; ние ще изтрием всички ваши лични данни от нашите 
сървъри. 

Ако искате да прегледате, потвърдите, коригирате или поискате изтриване на вашата лична 
информация, възразите срещу обработката на вашата лична информация или поискате да 
прехвърлим копие от вашата лична информация на друга страна, моля, свържете се с нас на e-
mail: konkurs@archinova.bg 

Организаторите на конкурса са администратори на лични данни. 
Администратор на данни за Ди енд Ди консулт ЕООД: 
Иванка Божинова 
ddconsult@mail.bg 
Администратор на данни за Сити Билд Медия ЕООД: 
Валери Маринов 
valeri@citybuild.bg 
 
Какво може да ни потрябва от вас? 
Може да се наложи да поискаме конкретна информация от вас, за да ни помогнете да потвърдим 
вашата самоличност и да гарантираме вашето право на достъп до информацията (или да 
упражним някое от другите ви права). Това е мярка за сигурност, за да се гарантира, че личната 
информация не се разкрива на друго лице, което няма право да я получи. 
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Право на оттегляне на съгласието 
При ограничените обстоятелства, при които може да сте дали съгласието си за събиране, 
обработка и прехвърляне на вашата лична информация за конкретна цел, имате право да 
оттеглите съгласието си за тази конкретна обработка по всяко време. За да оттеглите 
съгласието си, моля, свържете се с нас konkurs@archinova.bg . 

Когато ви предоставяме маркетингова информация, можете също да промените вашите 
маркетингови предпочитания, като използвате бутона за отписване в долната част на 
нашите маркетингови имейли до вас. След като получим известие, че сте оттеглили своето 
съгласие, вече няма да обработваме личните ви данни за целите или целите, за които 
първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друга законна основа за това. 
 
Споделяне и разкриване на информация 
За да популяризираме нашите победители, ние споделяме информация за техните проекти с 
медии, партньори и в прессъобщения. Ние няма да споделяме Ваша лична информация или 
информация, която не е предназначена за публичност. Изискваме трети страни и партньори да 
спазват сигурността на вашата лична информация и да се отнасят с нея в съответствие със 
закона. 
 
Отказване 
Бюлетин Комуникации. Можете да се откажете от получаването на имейли с напомняния и 
бюлетини от конкурса Годишни архитектурни награди Арх Инова, като следвате инструкциите 
за отказ, предоставени в тези имейли. Можете също така да се откажете от получаването на 
покани, информационни имейли и други рекламни съобщения от нас по всяко време, като 
изпратите имейл на екипа за поддръжка на Арх Инова с вашата конкретна заявка. Ако се 
откажете от бюлетина, ние все пак можем да ви изпращаме нерекламни съобщения, като 
например известия за вашата награда или друга важна информация, която ви носи полза, но 
това може да бъде засегнато, ако се отпишете от списъка за конкурса “Архитектурни награди 
Арх Инова”. 

Бисквитки.  
Повечето уеб браузъри са настроени да приемат бисквитки по подразбиране. Ако искате, 
обикновено можете да изберете да настроите браузъра си да премахва или отхвърля 
бисквитки на браузъра или да ви подкани, преди да приемете такава бисквитка. Моля, имайте 
предвид, че ако решите да премахнете или отхвърлите бисквитките на браузъра, това може да 
повлияе на наличността или функционалността на уебсайта на Арх Инова. 
Ние показваме на нашия уебсайт информация за щастливите победители, както и на всички 
останали участници в конкурса. С ваше съгласие можем да публикуваме информацията за 
вашата награда заедно с вашето име и да използваме тези информация, за да ви осигурим още 
по-голяма публичност и популярност. 
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Връзки 
Този уебсайт съдържа връзки към други сайтове. Моля, имайте предвид, че конкурсът 
„Архитектурни награди Арх Инова” не носи отговорност за практиките за поверителност на 
такива други сайтове. Наградата за архитектура на конкурса “Арх Инова” насърчава нашите 
потребители да са наясно, когато напускат нашия сайт и да четат декларациите за 
поверителност на всеки уеб сайт, който събира информация, която може да идентифицира 
лично. Тази декларация за поверителност се отнася единствено за информация, събрана от 
този уебсайт. 
 
Сигурност на плащанията 
Този уебсайт www.archinova.bg няма пряк достъп и не съхранява информация за парични преводи 
и кредитни карти. 
Заплащанията за такси за участия в конкурса, ваучери/билети за посещения на церемонии и 
други плащания се извършват по само банков път срещу издадена фактура. 
 
Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на konkurs@archinova.bg. 

Тази политика е в сила от 15.04.2021 г. 

 

 

 


