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Политика относно "бисквитките" ("cookies")
За дружеството
Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД (по-долу ПОД, ПОД „Топлина АД“
или дружеството) е учредено с решение на Общото събрание на акционерите на 24.01.2006 г.
и е лицензирано под № 02-ПОД/17.08.2006 г. за извършване на дейност - допълнително
пенсионно осигуряване от Комисията за финансов надзор на 17.08.2006 г. Дружеството е
вписано в Регистъра на търговските дружества с решение на Софийски градски съд № 1
08.09.2006 г. по ф.д. № 9984/2006 и е пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция
по вписванията и притежава ЕИК 175137918. Седалището и адресът на управление са : гр.
София 1360, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“, № 34, ет.8. Предмет на дейност на
дружеството е допълнително пенсионно осигуряване.
Администратор на лични данни
ПОД „Топлина“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и е вписано в
КЗЛД с идентификационен номер №0034428. Дружеството събира и обработва лични данни
свързани с дейността му – допълнително пенсионно осигуряване, съгласно българското и
европейското законодателство и международните стандарти по сигурността на
информацията, както и съгласно вътрешните си правилници и правила, за да гарантира
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.
ПОД „Топлина“ АД е сертифицирано по ISO/IEC 27001:2013 относно управление на
сигурността на информацията.
Гаранция за конфиденциалност
Дружеството полага максимални усилия – технически и организационни,за да гарантира в
максимална степен правата на субектите на лични данни и тяхната конфиденциалност.
Cookies и как ги използваме
Тези правила описват как ПОД "ТОПЛИНА" АД използва Cookies и подобни на тях файлове
и технологии в своите уебсайтове, напр. Local Shared Objects, известни и като "Flash cookies",
web beacons и т.н. Ние ги наричаме с общото наименование "Cookies". Ако посетите
уебсайтът и настройките на браузъра ви приемат "Cookies", ние считаме, че приемате да
използваме "Cookies“.
Какво представляват "Cookies" и как работят те?
Това са малки файлове (със съдържание – кратък текст от един ред), които се изпращат до
компютъра ви от уебсайтовете, които посещавате, и се съхраняват на него. "Cookies" се
съхраняват във файловата директория на браузъра ви. Следващия път, когато посетите същия
сайт, браузърът прочита "Cookie" и предава информацията на уебсайта или елемента, който
първоначално е задал "Cookie". Нашите „бисквитки“ не съдържат никаква лична
информация.
Защо ПОД "ТОПЛИНА" АД използва Cookies?
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Използваме Cookies в домейните на ПОД "ТОПЛИНА" АД, за да осигурим по-лесна работа
на клиентите на дружеството и потребителите на сайта.
Основни функции
Тези Cookies са от съществено значение за функционирането на нашият уебсайт и ключови
за улесняването на работата с него.
Можете да навигирате без прекъсвания, тъй като ще бъдат запомнени например избраните от
вас език и държава, а удостоверяването за някои части от домейна ще бъде запазено. Тези
Cookies се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато се вписвате с
потребителското си име и парола, за да проверите своите лични партиди и дялове във
фондовете за допълнително пенсионно осигуряване на ПОД „Топлина“ АД.
Подобряване на сайта
Тези Cookies (бисквитки) ни позволяват да подобряваме потребителското изживяване, като
събират информация за това, как се използват те. Ние анализираме данни, за да установим
например броя на уникалните потребители посещаващи сайта на дружеството, както и колко
пъти е прочетена дадена статия с информация за осигурителните фондове на дружеството,
качена на сайта.
Дружеството не брои към настоящият момент кликванията върху "Like" и "Tweet" и не следи
какво съдържание от сайтът ни е било споделяно или използвано като препратка.
Персонализация
Тези Cookies ни помагат да направим съдържанието възможно най-персонализирано, като
например можем да ви покажем сайта в различни цветови схеми, с различни диаграми и
подредба. Проучваме какъв тип препращане е било използвано, за да бъдат достигнати
нашите сайтове, например имейл кампания или връзка от препращащ сайт, така че да
изчислим ефективността на промоции и рекламни кампании на дружеството.
Рекламиране
Дружеството не използва Cookies за динамично показване на реклами на ПОД "ТОПЛИНА"
АД на сайтове на трети страни. Възможно е нашите домейни да включват и елементи, които
задават Cookies от името на трета страна, напр. Facebook "Like" бутон или Twitter "Tweet"
бутон. На този етап сайтът на дружеството не включва елементи, задаващи бисквитки от
трети страни.
Как мога да управлявам Cookies?
Можете да прегледате наличните опции за управление на Cookies в своя браузър. Браузърът
може да бъде използван за управление на Cookies, свързани с основни функции, подобряване
на сайта, персонализация и рекламиране. Различните браузъри използват различни начини за
деактивиране на Cookies, но обикновено те се намират в менюто Tools или Options. Можете
да прегледате и менюто за помощ на браузъра си.
ПОД "ТОПЛИНА" АД не използва рекламни Cookies, управлявани от трети страни, за да
промотира своите продукти в други уебсайтове и социални мрежи.
Възможно е деактивирането на Cookies да ви попречи да използвате определени зони от
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уебсайтовете на ПОД "ТОПЛИНА" АД. Ако изтриете своите Cookies от браузъра, няма да
може да достъпите информацията за Вашите индивидуални осигурителни партиди и дялове
във фондовете управлявани от дружеството.
Колко време пазим информацията?
Това зависи от типа на Cookies. Валидността на сесийните Cookies изтича, когато затворите
браузъра.
Какво друго трябва да знаете?
Освен че събира данни в уеб домейните, ПОД "ТОПЛИНА" АД не събира друг вид
информация чрез сайта си.
Можете да се запознаете с правилника за защита на личните данни, където подробно са
разяснени личните данни, които дружеството събира и обработва.
ПОД "ТОПЛИНА" АД ще публикува съобщение в сайта си относно промяна на
„Политиката си за бисквитки“ или „Правилника за защита на личните данни“. Препоръчваме
ви периодично да преглеждате отново тези правила, за да се уведомявате за такива промени.
Ако имате допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас чрез тази форма https://www.podtoplina.bg/index.php?action=articlesList&category=30 или на тел. Тел. 02 812 07 70, 02 821 99
95

