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This Privacy Notice describes how we collect, 
use, process, and disclose your information, 
including personal information, in conjunction 
with your access, use and interaction with the 
GiftCard Social Media Accounts. 

Настоящото известие за поверителност 
показва начина, по който събираме, 
използваме, обработваме и разкриваме 
Вашата информация, включително лични 
данни, във връзка с Вашия достъп, 
използване и взаимодействие с профилите на 
GiftCard в социалните мрежи.  

When this notice mentions “we,” “us,” or “our,” 
it refers to the joint controllers, maintaining the 
GiftCard Social Media Account (the “Data 
Controller”), in this case iCard AD, company 
number 175325806, Registered office at 
Business Park Varna B1, Varna city, 9009, 
Republic of Bulgaria and Instagram. 

В случаите, когато в настоящото Известие се 
употребяват изразите „ние”, „нас” или 
„нашето/ата/ия/ите” се имат предвид 
съвместните администратори, които 
поддържат профила на GiftCard в социалната 
медия, в настоящия случай Айкарт АД,ЕИК 

175325806, със седалище и адрес на 
управление в гр. Варна 9009, Бизнес Парк 

Варна Б1, България и Instagram. 

We give utmost importance to the protection of 
personal data of our customers. In the following 
Privacy Notice, we shall provide you with the 
information required under art. 13 and 14 of 
GDPR. 

Ние отдаваме голямо значение на защитата 
на личните данни на нашите клиенти, в 
резултат на което с настоящото Известие за 
поверителност Ви предоставяме нужната 
информация, изисквана по чл. 13 и 14 от 
Регламент 2016/679 (Общ Регламент за 
защита на личните данни). 

Where one of the abovementioned entities is 
specified as responsible Data Controller we 
inform you that the other entities specified 
above are acting as Data Processors of the Data 
Controller and vice-versa. The ultimate liability 
lies with the respective Data Controller and you 
should address all your questions to the 
respective Data Controller via the contact details 
specified below. 

Когато едно от гореизложените образувания  
е посочено като отговорният Администратор 
на лични данни, ние Ви информираме, че 
другите субекти, посочени по-горе, действат 
като  Обработващи лични данни от името на 
Администратора и обратното. Крайната 
отговорност се носи от съответния 
Администратор на лични данни и трябва да 
адресирате всички въпроси до съответния 
Администратор на данни чрез посочените по-
долу данни за контакт 

1. WHAT INFORMATION WE COLLECT  1. ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО НИЕ СЪБИРАМЕ 

You are informed that there are three general 
categories of information that is collected from 
you differentiated on grounds as defined by the 

Вие сте информирани, че съществуват три 
основни категории информация, които се 
събират от Вас, диференцирани на 
основания, определени в Регламент 



Regulation 2016/679 and other applicable data 
protection national laws.  

2016/679 и други приложими национални 
закони за защита на личните данни.  

1.1 Information That We Collect In Order To 
Provide GiftCard Social Media Services to You. 

1.1. Информация, която събираме, за да Ви 
предоставим GiftCard услугите, свързани със 
социална медия.  

We ask for and collect from you the following 
personal information when you interact with 
our Social Media Accounts.  

Ние изискваме от Вас и събираме следната 
лична информация, когато взаимодействате с 
профилите ни в социалните  медии. 

This information is necessary for adequate 
communication with you and in order to comply 
with the Terms and Conditions of any 
promotional events, which we may initiate. 
Without it, we may not be able to provide you 
effectively with GiftCard Social Media Services in 
which you wish to participate or register for. 

Тази информация е необходима за адекватна 
комуникация с вас и за спазване на Общите 
условия на всички промоционални събития, 
които може да инициираме. Без нея може да 
нямаме възможност ефективно да Ви 
осигурим GiftCard услугите в социалните 
медии, в които желаете да участвате или за 
които бихте се регистрирали. 

• Account Information. When you 
interact with our Social Media Services, 
we may collect data included in your 
Social Media Account, such as: 

• Информация за профила. Когато 
взаимодействате с нашите услуги в 
социалните медии, може да 
събираме данни, включени в профила 
Ви в социалните медии, като 
например: 

o First name and surname and/or 
nickname 

o Име и фамилия и/или 
псевдоним 

o Date of birth  o Дата на раждане 

o Place of birth  o Място на раждане  

o Email address  o Е-мейл адрес 

o Registered address  o Регистриран адрес 

o Mobile telephone number  o Номер на мобилен телефон  

• Log data and device information. We 
may automatically collect log data and 
device information when you access and 
use the Social Media Services, in case we 
have installed a plugin such as Facebook 
Insights. That information includes, 
among other things: details about how 
you’ve used the Social Media content 
(including if you clicked on links to third 
party applications/posts/content), IP 
address, access dates and times, 

• Данни за достъп и информация за 
устройството. Можем автоматично да 
събираме данни от регистрационните 
файлове и информация за устройствата, 
когато имате достъп и използвате 
услугите в социалните медии, в случай че 
сме инсталирали аналитична надстройка 
като Facebook Insights. Тази информация 
включва, наред с други неща: 
подробности за начина, по който сте 
използвали съдържанието на социалните 



hardware and software information, 
device information, device event 
information, unique identifiers, crash 
data, cookie data, and the pages you’ve 
viewed or engaged with before or after 
using the GiftCard Platform. We collect 
this information in relation to our legal 
obligation to provide you with secure 
methods of controlling your financial 
assets and your personal data. 

медии (включително ако сте кликнали 
върху връзки към приложения 
/публикации/ съдържание на трети лица), 
IP адрес, дати и часове на достъп, 
информация за хардуера и софтуера, 
информация за устройството, уникални 
идентификатори, данни за срив, данни за 
"бисквитки" и страниците, които сте 
гледали или с които сте били свързани 
преди или след използването на 
платформата на GiftCard. Ние събираме 
тази информация във връзка с нашето 
задължение да Ви предоставим сигурни 
методи за контрол на вашите финансови 
активи и лични данни. 

• Participant information – When you use 
our Social Media Services, we collect 
Personal Data you provide, for example 
feedback or support requests towards 
us. Particular information may include: 

• Информация за участниците - 
Когато използвате социалните 
медии, събираме лични 
данни, които предоставяте, 
например обратна връзка или 
заявки за поддръжка към нас. 
Конкретната информация 
може да включва: 

o Information about 
mentions/tags and other 
similar. 

o Информация за 
споменавания/етикети и 
други подобни. 

o Information about content of 
your posts/mentions or other 
similar opinions, posted on our 
Social Media Accounts/Walls 
and other similar public 
forums.  

o Информация за 
съдържанието на 
публикациите Ви/ 
споменавания или други 
подобни мнения, 
публикувани на профилите 
ни в социалните медии/ 
стени и други подобни 
обществени форуми. 

1.2 Information That We Collect With Your 
Consent 

1.2. Информация, която събираме на 
основание Вашето съгласие 

You may choose to provide us with additional 
personal information in order to obtain a better 
user experience when interacting with our Social 
Media Services, or in order to participate in 
some of our promotional events, give-aways, or 
similar. This additional information will be 
processed based on your consent, only for the 
abovementioned purposes. 

Можете да изберете да ни предоставите 
допълнителна лична информация, за да 
получите по - добро обслужване при 
взаимодействие с услугите ни в социалните  
медии или за да участвате в някои от нашите 
промоционални събития, раздаване на 
подаръци или други подобни. Тази 
допълнителна информация ще бъде 



обработена въз основа на Вашето съгласие 
само за гореспоменатите цели. 

1.3 Information We Collect from Your Use of 
the GiftCard Social Media Services. 

1.3. Информация, която събираме чрез 
Вашето ползване на GiftCard услугите в 
социалните медии. 

When you use our Social Media Services, we 
may collect information, including personal 
information, about the services you use and how 
you use them. This information is necessary 
given our legitimate interest in being able to 
provide and improve the functionalities of our 
Social Media Services. 

Когато използвате услугите ни в социалните  
медии, ние може да събираме информация, 
включително лична информация, за услугите, 
които използвате и как ги използвате. Тази 
информация е необходима за 
удовлетворяване на легитимния ни интерес 
за предоставяне и подобряване 
функционалността на услугите ни в 
социалните медии. 

• Usage Information. We collect 
information about your interactions 
with GiftCard Social Media Services such 
as your usage of any Apps or 
Functionalities, and other interactions 
with our Social Media Services. The 
legitimate interests that we pursue with 
this processing is collection of usage 
reports and other statistical 
information, which helps us improve our 
social media presence.  

• Информация за използването. 
Събираме информация за 
взаимодействията Ви с GiftCard 
услугите ни в социалните медии, като 
например използването на 
приложения или функционалности и 
други взаимодействия с услугите ни в 
социалните  медии. Легитимните 
интереси, които преследваме при 
обработката, са събирането на отчети 
от използването и друга 
статистическа информация, която ни 
помага да подобрим присъствието си 
в социалните медии. 

• Cookies and Similar Technologies. We 
use cookies and other similar 
technologies, such as web beacons, 
pixels, and mobile identifiers. We may 
also allow our business partners to use 
these tracking technologies on our 
Social Media Services, or engage others 
to track your behaviour on our behalf. 
You may disable the usage of cookies 
through your browser settings, through 
a “Do Not Track” signal in the HTTP 
header from your browser or mobile 
application. For more information on 
our use of these technologies, see 
our Cookies Policy.   

• Бисквитки и подобни технологии. 
Използваме "бисквитки" и други 
подобни технологии, като например 
web beacons, пиксели и 
идентификатори на мобилни 
устройства. Възможно е също така да 
позволим на нашите бизнес 
партньори да използват тези 
технологии за проследяване или да 
ангажират други да проследяват 
поведението Ви от наше име. Можете 
да деактивирате използването на 
"бисквитките" чрез настройките на 
браузъра си чрез сигнал "Не 
проследявай" в HTTP заглавието на 
браузъра или мобилното Ви 
приложение. За повече информация 
относно използването на тези 

https://www.giftcards.eu/en/cookie_policy


технологии вижте Политиката ни за 
"бисквитки". 

Please be advised that when you use our Social 
Media Services, we automatically collect some 
of the personal information described in the 
sections above such as Usage Information, 
Cookies and Similar Technologies.  

Моля, имайте предвид, че когато използвате 
услугите ни в социални медии, автоматично 
събираме част от личната информация, 
описана в горните раздели, като например 
информация за използването, бисквитки и 
подобни технологии. 

2. HOW WE USE INFORMATION WE COLLECT 2. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА, 
КОЯТО СЪБИРАМЕ  

We use, store, and process information, 
including personal information, about you to 
provide, understand, improve, and develop our 
Social Media Services, create and maintain a 
secure environment, pursue our legitimate 
interests and comply with our legal obligations. 

Ние използваме, съхраняваме и обработваме 
информация, включително лична 
информация, за да предоставим, разберем, 
подобрим и развием услугите си в 
социалните медии, за да създадем и 
поддържаме сигурна среда, да преследваме 
законните си интереси и за да спазваме 
задълженията си. 

Processing may entail one or more of the 
following activities: 

Обработката може да доведе до една или 
повече от следните дейности: 

• Enable you to access and use our Social 
Media Services. 

• Да Ви позволи достъп до нашите 
услуги в социалните медии и 
съответно ги да използвате  

• Enable you to communicate with other 
clients. 

• Да Ви позволи да комуникирате с 
други клиенти 

• Operate, protect, improve, and optimize 
our Social Media Services and your 
experience, such as by performing 
analytics and conducting research. 

• Да ни позволи да управляваме, 
защитаваме, подобряваме и 
оптимизираме нашите услуги в 
социалните медии и Вашия опит с тях, 
като извършваме анализи и 
провеждаме проучвания. 

• Provide customer service. • Да ни позволи да предоставим 
клиентско обслужване 

• Send you service or support messages, 
updates, security alerts, and account 
notifications. 

• Да получавате съобщения за услуги 
или поддръжка, актуализации, 
сигнали за сигурност, известия.  

• To operate, protect, improve, and 
optimize our Social Media Services 
experience, and personalize, customize 
your experience, introduce you to our 

• За да оперираме, защитаваме, 
подобряваме и оптимизираме опита 
си в предлагане на услуги в 
социалните медии, както и за да 
персонализираме и подобрим 

https://www.giftcards.eu/bg/cookie_policy
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other Services, we conduct profiling 
based on your interactions.  

Вашето преживяване, за да Ви 
запознаем с нашите други услуги, ние 
извършваме профилиране въз основа 
на взаимодействията Ви. 

• Detect and prevent spam, abuse and 
other harmful activity. 

• Откриване и предотвратяване на 
спам, злоупотреби и други вредни 
действия. 

• Conduct security investigations and risk 
assessments. 

• Провеждане на разследвания с цел  
сигурност и оценки на риска. 

• Enforce our legal rights • Да упражним правата си.  

• Send you promotional messages, 
marketing, advertising, and other 
information related to our products and 
the products and services of 
unaffiliated businesses that may be of 
interest to you based on your 
preferences and social media 
advertising through our Social Media 
Services. 

• Да Ви изпращаме промоционални 
съобщения, маркетинг, рекламна и 
друга информация, свързана с нашите 
продукти, както и с продуктите и 
услугите на несвързани фирми, които 
може да Ви интересуват с оглед 
Вашите предпочитания и реклами в 
социалните мрежи чрез нашите 
услуги в социалните медии. 

• To provide personalised GiftCard 
Services offered by us on third-party 
websites and online services.  We 
may use your Personal Data and other 
information collected in accordance 
with this Privacy Notice to provide a 
targeted display, feature or offer to you 
on third-party websites.  We may use 
cookies and other tracking 
technologies to provide these online 
services and/or work with other third-
parties such as advertising or analytics 
companies to provide these online 
services. 

• Да предоставяме персонализирани 
услуги на GiftCard, предлагани от нас, 
на уебсайтовете и онлайн услугите на 
трети лица. Можем да използваме 
личните Ви данни и друга 
информация, събрана в съответствие 
с това Известие за поверителност, за 
да предоставим targeted display, 
функция или оферта за Вас на 
уебсайтове на трети лица. Можем да 
използваме "бисквитки" и други 
технологии за проследяване, за да 
предоставяме тези онлайн услуги и / 
или да работим с други трети лица 
като рекламни или аналитични 
компании, за да предоставим тези 
онлайн услуги. 

• To provide you with location-specific 
options, functionality or offers if you 
elect to share your Geolocation 
Information through the Services.  We 
will use this information to enhance the 
security of the GiftCard  Service and 
provide you with location-based 
Service, such as advertising, search 

• Да ви предоставим опции, 
функционалност или оферти, 
специфични за местоположението, 
ако изберете да споделите 
информация за геолокацията си, 
чрез услугите. Ще използваме тази 
информация, за да подобрим 
сигурността на GiftCard услугите и да 
Ви предоставим услуги, базирани на 



results, and 
other personalised content. 

местоположението като 
рекламиране, резултати от 
търсенето и друго персонализирано 
съдържание. 

• To make it easier for you to find and 
connect with others, we may use your 
information you have shared with the 
Service to suggest connections 
between you and people you may 
know. For example, we may associate 
information that we learn about you 
through your and your contacts’ use of 
the Services, and information you and 
others provide to suggest people you 
may know or may want to transact with 
through our Services.  Social 
functionality and features designed to 
simplify your use of the Services with 
others vary by Service. 

• За да улесните намирането и 
свързването с други хора, може да 
използваме информацията, която 
сте споделили, за да предложим 
връзки между Вас и хора, които 
може би познавате. Например, ние 
може да свържем информация, 
която научаваме за Вас чрез Вашето 
използването и използването на 
Услугите от контактите Ви, както и 
информация, която Вие и други 
предоставяте, за да предложите 
хора, които може да познавате или с 
които искате да извършвате 
транзакции чрез нашите Услуги. 
Социалната функционалност и 
функциите, предназначени да 
опростят използването на Услугите с 
други хора, се различават с оглед 
самата Услуга. 

• Personalize, measure, and improve our 
advertising. 

• Да персонализираме, оценим и 
подобрим рекламата си. 

• Administer referral programs, rewards, 
surveys, sweepstakes, contests, or other 
promotional activities or events 
sponsored or managed by us or its third-
party partners. 

• Да управляваме програми за 
препращане, награди, проучвания, 
лотарии, състезания или други 
промоционални дейности или 
събития, спонсорирани или 
извършвани от нас или от партньори 
на трети лица. 

• For participation in games, quizzes and 
completion of questionnaire or a 
contest entry form for promotional 
campaigns. 

• За участие в игри, викторини и 
попълване на въпросник или 
формуляр за участие в конкурс за 
промоционални кампании. 

• Conduct profiling on your characteristics 
and preferences (based on the 
information you provide to us, your 
interactions with GiftCard Service, 
information obtained from third parties) 
to send you promotional messages, 
marketing, advertising and other 
information that we think may be of 
interest to you 

• Да профилираме Вашите 
характеристики и предпочитания (въз 
основа на информацията, която ни 
предоставяте, взаимодействайки си с 
GiftCard услугата, или информация, 
получена от трети лица), за да Ви 
изпращаме промоционални 
съобщения, маркетинг, рекламна и 



друга информация, която според нас 
би представлявала интерес за Вас 

We process this information given our legitimate 
interest in improving our Social Media Services, 
protecting our Social Media Services, to 
measure the adequate performance of our 
contract with you, comply with applicable laws, 
and where it is necessary for the adequate 
performance of a relationship with you or where 
applicable, given your consent in undertaking 
marketing activities to offer you products or 
services that may be of your interest.  

Ние обработваме тази информация 
съобразно легитимния интерес, който имаме, 
да подобрим нашите услуги в социалните 
медии, да защитаваме нашите услуги в 
социалните медии, да преценим 
адекватността на изпълнението на нашия 
договор с Вас, да спазваме приложимите 
закони и когато е необходимо, за 
адекватното осъществяване на връзка с Вас 
или когато е приложимо, предвид Вашето 
съгласие, за извършване на маркетингови 
дейности, за да Ви предложим продукти или 
услуги, които може да представляват интерес 
за Вас. 

Where the processing is based on consent, you 
have the right to opt-out from processing your 
personal information for those purposes by 
withdrawing your consent at any time and free 
of charge. 

Когато обработването се основава на 
съгласие, имате право да се откажете от 
обработката на личните си данни за тези 
цели, като оттеглите Вашето съгласие по 
всяко време и безплатно. 

3. WITH WHOM DO WE SHARE PERSONAL 
DATA 

3. С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИ ДАННИ 

3.1. With other members of the iCard AD 
corporate family: We may share your Personal 
Data with members of the iCard AD Group of 
companies or within our extended family of 
companies that are related by common 
ownership or control, so that we may provide 
the services you have requested or authorised 
or to manage the risk, or to help detect and 
prevent potentially illegal and fraudulent acts 
and other violations of our policies and 
agreements and to help us manage the 
availability and connectivity of our Social Media 
Services. 

3.1. С други членове от корпоративното 
семейство на Администратора на лични 
данни, Айкарт АД: Може да споделим 
Вашите лични данни с членове от групата  
дружества на Айкарт АД, или в рамките на 
нашето разгърнато семейство от дружества, 
които са свързани помежду си с обща 
собственост или контрол, така че да можем 
да предоставяме услугите, които сте 
поискали или за които сте ни упълномощили, 
или да управляваме риска, или по този начин 
да се спомогне откриването и 
предотвратяването на потенциално 
незаконни и измамни действия и други 
нарушения на нашите политики и 
споразумения, както и да ни помогне с 
управлението на достъпността и свързаността 
на нашите услуги в социалните медии. 

3.2. With third party service providers: We may 
share personal information with third party 
service providers that support us in providing 
our Social Media Services with functions at our 
decision and on our behalf.  

3.2. С трети лица доставчици на услуги: Ние 
може да споделяме лична информация с 
трети лица доставчици на услуги, които ни 
поддържат с функции при предоставянето на 



нашите услуги в социалните медии при наше 
решение и от наше име. 

These third-party service providers may for 
example:  

Тези трети лица, доставчици на услуги, могат 
например:  

• facilitating technically our Social 
Media Services;  

• да улесняват технически 
предоставянето на нашите услуги 
в социалните медии; 

• check information against public 
databases,  

• да проверяват информацията в 
публични бази данни, 

• perform product development, 
maintenance and debugging, 

• да разработват продукти, да ги 
поддържат и да отстраняват  
грешки, 

• allow the provision of our Social 
Media Services through third party 
platforms and software tools (e.g. 
through the integration with our 
APIs); 

• да позволят предоставянето на 
нашите услуги в социалните 
медии чрез платформи и 
софтуерни инструменти на трети 
лица (например чрез интегриране 
на нашите API); 

• provide customer support; • да оказват помощ на клиенти  

• IT support and development 
services; 

• Да предоставят IT поддръжка и 
услуги за развитие 

• provide technical support for our 
Social Media Services; 

• да предоставят техническа 
поддръжка на нашите  услуги в 
социалните медии; 

• provide cloud, storage or 
collocations services; 

• да предоставят услуги за Cloud, 
съхранение и колокация  

• provide legal, compliance or other 
consultancy services;  

• да предоставят правни и други 
консултации  

• Marketing and Public Relations 
services 

• Да извършват маркетинг и услуги, 
свързани  с връзки с 
обществеността 

These providers have limited access only to your 
information necessary to perform the tasks for 
which they were contracted for on our behalf 
and are contractually bound to protect and to 
use it only for the purposes for which it was 
disclosed and consistent with this Privacy 
Notice. 

Тези доставчици имат само ограничен достъп 
до информацията Ви, доколкото тя е 
необходима за изпълнение на задачите, за 
които са били сключвани договори от наше 
име, и са договорно задължени да я 
защитават и използват само за целите, за 
които са били разкрити, и в съответствие с 
настоящото Известие за поверителност. 



3.3. With other third parties for our legitimate 

interest or as permitted or required by 

law: We may share information about you with 

other parties for our legitimate interest or as 

permitted or required by law, including: 

3.3. С други трети страни за 

удовлетворяване легитимния ни интерес 

или по начин, разрешен или изискван от 

закона: Можем да обменяме информация за 

Вас с други лица за удовлетворяване 

легитимния ни интерес или  по начин, 

разрешен или изискван от закона, 

включително: 

• if we need to do so to comply with a 
law, legal process or regulations; 

• ако трябва да направим това, за да 
спазим закон, процесуални 
изисквания или разпоредби; 

• to law enforcement authorities or other 
government officials, or other third 
parties pursuant to a subpoena, a court 
order or other legal process or 
requirement applicable to us or our 
corporate family; 

• на правоприлагащи органи или други 
държавни служители или други трети 
лица по силата на призовка, съдебно 
разпореждане или друго 
процесуално изискване, приложимо 
за нас или за нашето корпоративно 
семейство; 

• if we believe, in our sole discretion, 
that the disclosure of Personal Data is 
necessary or appropriate to prevent 
physical harm or financial loss or in 
connection with an investigation of 
suspected or actual illegal activity; 

• ако считаме, по наша дискреция, че 
разкриването на лични данни е 
необходимо или подходящо за 
предотвратяване на имуществена 
вреда или финансови загуби или във 
връзка с разследване на 
предполагаема или действителна 
незаконна дейност; 

• to protect the vital interests of a 
person; 

• за защита жизнените интереси на 
дадено лице; 

• to investigate violations of or enforce a 
user agreement or other legal terms 
applicable to any Service; 

• за да разследваме нарушения или да 
сключим споразумение за 
използване или други правни 
условия, приложими за всяка услуга; 

• to protect our property, services and 
legal rights; 

• за да защитаваме нашите имоти, 
услуги и права; 

• to facilitate a purchase or sale of all or 
part of our business; 

•  за да улесним покупката или 
продажбата на целия или част от 
нашия бизнес; 



• to companies that we plan to merge 
with or be acquired by; and 

• на компании, с които планираме да 
се обединим или към които да бъдем 
приобщени 

• to support our audit, compliance, and 
corporate governance functions. 

• За да поддържаме функциите ни за 
одит и корпоративно управление. 

With your consent: We also will share your 
Personal Data and other information with your 
consent or direction, including if you authorize 
an account connection with a third-party 
account or platform. 

С ваше съгласие: Ние също така ще 
споделяме Вашите лични данни и друга 
информация с Ваше съгласие или указание, 
включително ако позволите връзка с акаунт 
или платформа на трето лице. 

In addition, we may provide aggregated 
statistical data to third-parties, including other 
businesses and members of the public, about 
how, when, and why users visit our website 
and services.  This data will not personally 
identify you or provide information about 
your use of our Social Media Services.  We do 
not share your Personal Data with third 
parties for their marketing purposes without 
your consent. 

В допълнение, можем да предоставим 
обобщени статистически данни на трети 
лица, включително други дружества и 
членове на обществеността, за това как, 
кога и защо потребителите посещават 
нашия уебсайт и използват услугите ни. 
Тези данни няма да ви идентифицират 
лично или да предоставят информация за 
използването Ви на нашите услуги в 
социалните медии. Ние не споделяме 
Вашите лични данни с трети лица за техните 
маркетингови цели без Вашето съгласие 

3.5. Aggregated Data. We may also share 
aggregated information (information about our 
users that we combine together so that it no 
longer identifies or references an individual 
user) and other anonymized information for 
regulatory compliance, industry and market 
analysis, demographic profiling, marketing and 
advertising, and other business purposes. 

3.5. Обобщени данни. Също така може да 
споделяме обобщена информация 
(информация за нашите потребители, която 
съчетаваме заедно, така че вече да не се 
идентифицира или да се свързва с отделен 
потребител) и друга анонимизирана 
информация за регулаторно съответствие, 
анализ на индустрията и пазара, демографски 
профил, маркетинг и реклама и други бизнес 
цели. 

3.6 Monitoring 3.6. Мониторинг  

We may monitor or record emails, web chat or 
other communications with you for regulatory, 
security, customer services or training purposes.  

Можем да наблюдаваме или записваме 
електронни писма, уеб чатове или други 
комуникации с Вас за регулаторни цели, 
сигурност, обслужване на клиенти или 
обучение. 



3.7 Business Transfers. 3.7. Промяна на собствеността 

If any of the companies that provides our Social 
Media Services is involved in any merger, 
acquisition, reorganization, sale of assets, 
transfer of portfolio, bankruptcy, or insolvency 
event, then we may sell, transfer or share some 
or all our assets, including your information in 
connection with such transaction or in 
contemplation of such transaction (e.g., due 
diligence). In this event, we will notify you 
before your personal information is transferred 
to a different legal person and/or becomes 
subject to a different privacy notice/privacy 
policy. 

Ако някоя от компаниите, предоставящи 
нашите услуги в социалните медии, участва в 
сливане, придобиване, реорганизация, 
продажба на активи, прехвърляне на 
портфейл, несъстоятелност, тогава можем да 
продадем, прехвърлим или споделим някои 
или всички наши активи, включително 
Вашата информация във връзка с такъв 
трансфер или при очакването на такава 
транзакция (напр., due diligence). В този 
случай ще ви уведомим преди Вашата лична 
информация да бъде прехвърлена на друго 
юридическо лице и / или да бъде обект на 
друго Известие за поверителност/Политика 
за поверителност. 

4. YOUR RIGHTS 4. ВАШИТЕ ПРАВА  

You may exercise any of the rights described in 
this section before the respective Data 
Controller by sending an email. Please note that 
we may ask you to verify your identity before 
taking further action on your request. Please 
note that upon receipt of your e-mail we shall try 
our best to provide you with the requested 
information and resolve your request in 
reasonable time, subject to all obligations which 
we or the related companies have under the 
applicable laws.   

Можете да упражнявате всички права, 
описани в този раздел, пред съответния 
Администратор на данни, като изпратите 
имейл. Моля, обърнете внимание, че може 
да Ви помолим да потвърдите самоличността 
си, преди да предприемем по-нататъшни 
действия по молбата Ви. Моля, обърнете 
внимание, че при получаване на Вашия 
имейл ние ще се постараем да ви 
предоставим поисканата информация и да 
разрешим проблема в разумен срок, при 
спазване на всички задължения, които ние 
или свързаните с нас дружества имаме 
съгласно приложимите закони. 

4.1 Managing Your Information. 4.1. Управление на информацията ви. 

You have the right to obtain the following: Имате право да получите следната 
информация:  

• confirmation of whether, and where, 
the we are processing your personal 
data; 

• потвърждение дали и къде 
обработваме Вашите лични данни; 



• information about the purposes of the 
processing; 

• информация относно целите на 
обработката; 

• information about the categories of 
data being processed; 

• информация за категориите 
обработвани данни; 

• information about the categories of 
recipients with whom the data may be 
shared; 

• информация за категориите 
получатели, с които данните могат да 
бъдат споделени; 

• information about the period for which 
the data will be stored (or the criteria 
used to determine that period); 

• информация за периода, за който ще 
се съхраняват данните (или 
критериите, използвани за 
определяне на този период); 

• information about the existence of the 
rights to erasure, to rectification, to 
restriction of processing and to object to 
processing; 

• информация за съществуване 
правото на заличаване, на 
отстраняване, на ограничаване 
обработката и на възразяване срещу 
обработването; 

• information about the existence of the 
right to complain to any Regulator; 

• информация за съществуването на 
правото да подадете жалба до всеки 
Регулатор; 

• where the data was not collected from 
you, information as to the source of the 
data; and 

• когато данните не са били събрани 
чрез Вас, информация за източника 
на данните; 

information about the existence of, and an 
explanation of the logic involved in, any 
automated processing. 

информация за съществуването и 
обяснението на логиката, зад която стои 
всяка автоматизирана обработка. 

• Additionally, you may request a copy of 
the personal data being processed. 

• Освен това можете да поискате копие 
от обработваните лични данни. 

4.2 Rectification of Inaccurate or Incomplete 
Information. 

4.2. Поправяне на неточна или непълна 
информация. 

You have the right to ask us to correct inaccurate 
or incomplete personal information concerning 
you (and which you cannot update yourself via 
your online access to our Social Media Services). 

Имате право да поискате от нас да 
коригираме неточна или непълна лична 
информация, отнасяща се до Вас ( и която не 
може да актуализирате сами посредством 
онлайн достъпа Ви до услугите ни в 
социалните медии). 

4.3 Data Access and Portability. 4.3. Достъп до данни и преносимост. 



You have the right to: Имате правото да:  

• receive a copy of your personal data in a 
structured, commonly used, machine-
readable format that supports re-use; 

• да получите копие от личните Ви 
данни в структуриран, широко 
използван и пригоден за машинно 
четене формат, който поддържа и 
повторна употреба; 

• transfer your personal data from one 
controller to another; 

• да прехвърляте личните си данни от 
един Администратор на друг; 

• store your personal data for further 
personal use on a private device; and 

• съхранявате личните си данни за 
лична употреба на частно устройство; 

• have your personal data transmitted 
directly between controllers without 
hindrance. 

• да прехвърлите тези данни на 
друг администратор без 
възпрепятстване.  

In some jurisdictions, applicable law may entitle 
you to request copies of your personal 
information held by us. 

В някои правни системи приложимото право 
може да Ви даде правото да поискате копия 
от притежаваните от нас лични данни. 

4.4 Data Retention and Erasure. 4.4. Запазване и изтриване на данни 

We generally retain your personal information 
for as long as is necessary for the performance 
of the our relationship with us, for the purposes 
of our legitimate interests, and to comply with 
our regulatory obligations. If you no longer want 
us to use your information, you can request that 
we erase your personal information. Please note 
that if you request the erasure of your personal 
information: 

По принцип ние запазваме вашата лична 
информация толкова дълго, колкото е 
необходимо за изпълнението на договора 
между нас, и да спазваме регулаторните си 
задължения. Ако вече не искате да 
използваме Вашата информация, можете да 
поискате да я заличим. Моля имайте 
предвид, че ако поискате изтриването на 
Вашите лични данни:  

• We may retain some of your personal 
information as necessary for our 
legitimate business interests, such as 
fraud detection and prevention and 
enhancing security.  

• Ние може да запазим и използваме 
Вашата лична информация до 
степента, необходима за 
задоволяване нашия легитимен 
интерес, като например разкриване и 
предотвратяване на измами и 
повишаване на сигурността.  

• We may retain and use your personal 
information to the extent necessary to 
comply with our legal obligations. 

• Ние може да запазим и използваме 
вашата лична информация до 
степента, необходима за спазване на 
нашите задължения. 

• Because we maintain our Social Media 
Services to protect from accidental or 
malicious loss and destruction, residual 
copies of your personal information may 

• Тъй като поддържаме нашите услуги в 
социалните медии, за да се 
предпазим от случайни или 
злонамерени загуби и унищожаване, 



not be removed from our backup 
systems for a limited period of time. 

остатъчните копия за Вашата лична 
информация може да не бъде 
премахната от нашите резервни 
системи за ограничен период от 
време. 

4.5 Withdrawing Consent and Restriction of 
Processing. 

4.5. Оттегляне на съгласието и ограничаване 
на обработката. 

Where you have provided your consent to the 
processing of your personal information by us 
you may withdraw your consent at any time by 
changing your Account settings or by sending a 
communication to us specifying which consent 
you are withdrawing. Please note that the 
withdrawal of your consent does not affect the 
lawfulness of any processing activities based on 
such consent before its withdrawal. 
Additionally, in some jurisdictions, applicable 
law may give you the right to limit the ways in 
which we use your personal information, in 
particular where (i) you contest the accuracy of 
your personal information; (ii) the processing is 
unlawful and you oppose the erasure of your 
personal information; (iii) we no longer need 
your personal information for the purposes of 
the processing, but you require the information 
for the establishment, exercise or defence of 
legal claims; or (iv) you have objected to the 
processing and pending the verification whether 
our legitimate grounds override your own. 

Когато сте предоставили съгласие за 
обработката на личните Ви данни от нас, 
можете да оттеглите това съгласие по всяко 
време, като смените настройките си в 
профила или като изпратите съобщение до 
нас, което уточнява кое съгласие сте 
оттеглили. Имайте предвид, че оттеглянето 
на Вашето съгласие не засяга 
законосъобразността на каквито и да е 
обработващи дейности въз основа на такова 
съгласие преди оттеглянето му. Освен това, в 
някои правни системи, приложимото право 
може да ви даде възможността да 
ограничите начините, по които използваме 
Вашите лични данни, по-конкретно, когато (i) 
оспорвате точността на Вашата лична 
информация; (ii) обработката е незаконна и 
вие се противопоставяте на изтриването на 
Вашите лични данни; (iii) повече не се 
нуждаем от Вашите лични данни за целите на 
обработката, но Вие изисквате информацията 
за установяване, упражняване или защита на 
правни искове; или (iv) сте се 
противопоставили на обработката и очаквате 
оценката дали законните ни основания 
надвишават Вашите собствени. 

4.6 Objection to Processing. 4.6. Възражение срещу обработване 

In some jurisdictions, applicable law may entitle 
you to require us not to process your personal 
information for certain specific purposes 
(including profiling for marketing purposes) 
where such processing is based on legitimate 
interest. If you object to such processing we will 
no longer process your personal information for 
these purposes unless we can demonstrate 
compelling legitimate grounds for such 
processing or such processing is required for the 
establishment, exercise or defence of legal 

В някои правни системи приложимото право 
може да ви позволи да изискате от нас да не 
обработваме Вашите лични данни за 
определени конкретни цели (включително 
профилиране или за маркетингови цели), 
когато такава обработка се основава на 
законен интерес. Ако възразявате срещу 
подобна обработка, повече няма да 
обработваме Вашата лична информация за 
тези цели, освен ако не можем да докажем 
непреодолими основателни основания за 



claims. Please note that Data Controllers which 
are regulated financial institutions, such as 
credit institutions, E-money institutions or 
similar are obliged under AML laws to make risk 
profiling of their customers upon opening of the 
relationship and constantly during the 
relationship and this is a legitimate reason. In 
case you do not wish us to process your personal 
data for certain specific purposes, which are 
legitimate purposes to us, you shall have to close 
your account or we may have to stop providing 
you some or all of the Services, subject to all 
conditions for the closing of the account, 
specified above in this Section.   

такава обработка или обработването е 
необходимо за установяването, 
упражняването или защитата на правни 
искове. Моля, имайте предвид, че 
Администраторите на данни, които са 
регулирани финансови институции, като 
кредитни институции, институции за 
електронни пари или други подобни, са 
задължени съгласно Директивата за 
предотвратяване изпирането на пари да 
правят профилиране на риска на своите 
клиенти от момента на откриване на 
правоотношенията и непрекъснато по време 
на осъществяването им, и това е легитимна 
причина. В случай, че не желаете да 
обработваме Вашите лични данни за 
определени конкретни цели, които са 
легитимни цели за нас, ще трябва да закриете 
профила си или може да се наложи ние да 
преустановим предоставянето на някои или 
всички Услуги, при всички условия за 
закриване на сметката, посочена по-горе в 
този раздел. 

Where your personal information is processed 
for direct marketing purposes, you may, at any 
time ask us to cease processing your data for 
these direct marketing purposes by sending an 
e-mail to the contact e-mails below.  

Когато Вашата лична информация се 
обработва за целите на директния маркетинг, 
можете по всяко време да поискате от нас да 
прекратим обработката на Вашите данни за 
тези директни маркетингови цели, като 
изпратите  имейл до имейлите за контакт по-
долу. 

4.7 Lodging Complaints. 4.7. Подаване на жалби 

4.7.1. You should in first place try to resolve the 
matter by sending an e-mail to: 

4.7.1. Първо трябва да се опитате да 
разрешите проблема чрез изпращане на 
имейл до: 

iCard’s Data Protection Officer (DPO):  
 

Длъжностното лице по защита на личните 
данни на Айкард: 

dpo@icard.com dpo@icard.com 

iCard AD Айкарт АД 

Business Park Varna No B1, Varna 9023, Bulgaria Бизнес Парк Варна No B1, Варна 9023, 
България 

Instagram’s Data Protection Officer (DPO): Instagram - Длъжностното лице по защита на 
данните: 

Contact form: 
https://help.instagram.com/contact/18602021
8683230   

Контактна форма: 
https://help.instagram.com/contact/18602021
8683230   

Facebook Ireland Ltd. Facebook Ireland Ltd. 

mailto:dpo@icard.com
mailto:dpo@icard.com


4 Grand Canal Square 
Grand Canal Harbour 
Dublin 2 Ireland 
 

4 Grand Canal Square 
Grand Canal Harbour 
Дъблин 2 Ирландия 

4.7.2 Competent Regulator. In case you are not 
satisfied with the reply or resolution of the 
respective Data Controller, you have the right to 
lodge complaints about the data processing 
activities carried out by us before the competent 
data protection supervisory authorities as 
described below.  

4.7.2 Компетентен регулатор. В случай че не 
сте удовлетворени от отговора или 
решението на Администратора на личните 
данни, имате право да подадете жалба срещу 
дейността по обработване на личните данни, 
извършвана от нас пред компетентните 
надзорни органи 

• In relation to iCard AD, Bulgaria you have the 
right to file a complaint with its lead 
supervisory authority, the Commission for 
Protection of Personal Data, Bulgaria: 

• Във връзка с Айкарт АД, България 
имате право да подадете жалба до 
главния надзорен орган - Комисията 
за защита на личните данни, 
България: 

Address: Адрес: 

2 Prof. Tsvetan Lazarov blvd. 
Sofia 1592 
Bulgaria 
 

бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
София 1592 
България 

e-mail: kzld@cpdp.bg  e-mail: kzld@cpdp.bg 

• In relation to Instagram you have the 
right to lodge a complaint with 
Facebook Ireland's lead supervisory 
authority, the Irish Data Protection 
Commission. You can find its contact 
details at: 
 

https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-
us/b/11.htm 

• Във връзка с Instagram имате право да 

подадете жалба до главния надзорен 

орган на Facebook Ирландия - Irish Data 

Protection Commission. Данните за 

контакти на Комисията можете да 

намерите на: 

https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-
us/b/11.htm 

5. OPERATING GLOBALLY 5. ОПЕРИРАНЕ НА ГЛОБАЛНО НИВО 

To facilitate our global operations we may be 
required to transfer, store, and process your 
information within our family of companies or 
with service providers based in Europe, India, 
Asia Pacific and North and South America. Laws 
in these countries may differ from the laws 
applicable to your Country of Residence. For 
example, information collected within the EEA 
may be transferred, stored, and processed 
outside of the EEA for the purposes described in 
this Privacy Notice. Where we transfer store and 
process your personal information outside of 
the EEA we have ensured that appropriate 

За да улесним нашите операции на глобално 
ниво, може да ни се наложи да прехвърляме, 
съхраняваме и обработваме вашата 
информация с нашето семейство от 
дружества или с доставчици на услуги, 
базирани в Европа, Индия, Азиатско-
тихоокеанския регион и Северна и Южна 
Америка. Законите в тези страни може да се 
различават от законите, приложими във 
Вашата държава на пребиваване. Например, 
информацията, събрана в рамките на ЕИП, 
може да се прехвърля, съхранява и обработва 
извън ЕИП за целите, описани в настоящото 
Известие за поверителност. Когато 
прехвърляме, съхраняваме и обработваме 

mailto:kzld@cpdp.bg
mailto:kzld@cpdp.bg
https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm
https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm
https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm
https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm


safeguards are in place to ensure an adequate 
level of data protection. 

Вашата лична информация извън ЕИП, ние 
гарантираме, че съществуват подходящи 
предпазни мерки за осигуряване на 
адекватно ниво на защита на данните. 

6. INTERNATIONAL TRANSFERS 6. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ 

6.1 Means to Ensure an Adequate Level of Data 
Protection. 

6.1 Средства за осигуряване на адекватно 
ниво на защита на данните. 

In case personal information is shared with 
corporate affiliates or third-party service 
providers outside the EEA in absence of an 
adequacy decision, we have - prior to sharing 
your information with such corporate affiliate or 
third-party service provider – established the 
necessary means to ensure an adequate level of 
data protection. We will provide further 
information on the means to ensure an 
adequate level of data protection on request. 

В случай, че личната информация е 
споделена с корпоративни филиали или 
трети лица доставчици на услуги извън ЕС, 
при липса на решение за адекватност, ние - 
преди да споделяме вашата информация с 
такъв корпоративен филиал или доставчик на 
услуги - създаваме необходимите средства, 
за да гарантираме адекватно ниво на защита 
на данните. Ще предоставим допълнителна 
информация относно средствата за 
осигуряване на адекватно ниво на защита на 
данните при поискване. 

7. SECURITY 7. ЗАЩИТА  

We take the responsibility to ensure that your 
personal information is secure, kept in an 
encrypted from on servers, collocated in Special 
data centres in Class A jurisdictions in Europe. To 
prevent unauthorized access or disclosure of 
information we maintain physical, electronic 
and procedural safeguards that comply with 
applicable regulations to guard non-public 
personal information. Once you are logged into 
your Account, all internet communication is 
secured using Secure Socket Layer (SSL) 
technology with High-grade security Encryption 
(AES-256, 256 bit keys, certified by StartCom 
Ltd). We restrict access to your personally 
identifiable information only to employees who 
need to know that information in order to 
provide products or services to you. 

Ние поемаме отговорност да гарантираме, че 
Вашата лична информация е защитавана, 
съхранявана в криптирана от сървъри, 
разположена в Специални центрове за данни 
в юрисдикции от клас А в Европа. За да се 
предотврати неоторизиран достъп или 
разкриване на информация, поддържаме 
физически, електронни и процедурни 
гаранции, които са в съответствие с 
приложимите разпоредби за защита на 
непубличната лична информация. След като 
сте влезли в профила си, цялата интернет 
комуникация е защитена с помощта на 
технологията Secure Socket Layer (SSL) с 
висококачествено криптиране на сигурността 
(AES-256, 256-битови ключове, 
сертифицирани от StartCom Ltd). Ние 
ограничаваме достъпа до Вашата лична 
информация до служители, които трябва да 
знаят тази информация, за да Ви предоставят 
продукти или услуги. 



If you know or have reason to believe that your 
GiftCard Account credentials have been lost, 
stolen, misappropriated, or otherwise 
compromised or in case of any actual or 
suspected unauthorized use of your GiftCard 
Account, please contact us following the 
instructions in the Contact Us section below. 
While we are dedicated to securing our systems 
and Services, you are responsible for securing 
and maintaining the privacy of your password(s) 
and Account/profile registration information 
and verifying that the Personal Data we maintain 
about you is accurate and current.  

Ако знаете или имате основание да смятате, 
че данните Ви в GiftCard профила Ви са били 
загубени, откраднати, незаконно присвоени 
или по друг начин компрометирани, или в 
случай на действително или подозирано 
неразрешено използване на Вашия GiftCard 
профил, моля свържете се с нас, като 
следвате инструкциите в секцията "Свържете 
се с нас" по-долу. Макар да сме посветени на 
защитата на нашите системи и услуги, Вие сте 
отговорни за подсигуряването и запазването 
на поверителността на Вашата/ите парола/и 
и информация за регистрация на профил и 
потвърждаването, че личните Ви данни, 
които поддържаме за Вас, са точни и 
актуални. 

8. CAN CHILDREN USE OUR SERVICES? 8. МОГАТ ЛИ ДЕЦА ДА ИЗПОЛЗВАТ УСЛУГИТЕ 
НИ? 

Our Social Media Services are not designed to 
individuals under the age of 18.  We do not 
knowingly collect information, including 
Personal Data, from children or other individuals 
who are not legally able to use our Social Media 
Services.  If we obtain actual knowledge that we 
have collected Personal Data from an individual 
under the age of 18, we will promptly delete it, 
unless we are legally obligated to retain such 
data. Contact us if you believe that we have 
mistakenly or unintentionally collected 
information from an individual under the age of 
18.  

Нашите услуги в социалните медии не са 
предназначени за лица под 18-годишна 
възраст. Ние не събираме съзнателно 
информация, включително лични данни, от 
деца или други лица, които законно не могат 
да използват нашите услуги в социалните 
медии. Ако получим действително 
информация, че сме събрали лични данни от 
човек под 18-годишна възраст, ние незабавно 
ще ги изтрием, освен ако не сме законово 
задължени да съхраняваме такива данни. 
Свържете се с нас, ако смятате, че погрешно 
или несъзнателно сме събрали информация 
от лице под 18-годишна възраст. 

9. CHANGES TO THIS PRIVACY NOTICE 9. ПРОМЕНИ В ИЗВЕСТИЕТО ЗА 
ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

We reserve the right to modify this Privacy 
Notice at any time in accordance with this 
provision. If we make changes to this Privacy 
Notice, we will post the revised Privacy Notice 
on our Social Media Platform Account. If you 
disagree with the revised Privacy Notice, you 
may cancel your Account.  

Ние си запазваме правото да променяме 
понякога това Известие за поверителност в 
съответствие с тази разпоредба. Ако 
направим промени в това Известие за 
поверителност, ще публикуваме 
преработеното Известие за поверителност в 
профила ни на платформата в социалната 
медия. Ако не сте съгласни с преработеното 
Известие за поверителност, можете да 
закриете профила си. 



10. CONTACT US 10. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС 

If you have any questions or complaints about 
this Privacy Notice or our information handling 
practices, you may email us from your 
registered e-mail for the Services to the e-mails 
stated above in Section 4.  

Ако имате някакви въпроси или оплаквания 
относно това Известие за поверителност или 
практиките ни за обработка на информация, 
можете да ни изпратите имейл от 
регистрирания си имейл за Услугите на 
имейлите, посочени по-горе в Раздел 4. 

 

 

 

 

 


