
НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ 
ЗА ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 

 

На 25 май 2018 г. влиза в сила Общият регламент за защита на данните в 
Европа (ЕС) 216/679. 
 
 
Регламентът се стреми да защити и повиши правата на 
европейските граждани по отношение на личните им данни, 
но що се отнася до защита на вашите, всъщност нищо не се променя! 
 
Винаги сме събирали и събираме само информация, необходима за 
управлението на вашия Форевър бизнес. 
 
Не предоставяме или продаваме лична информация 
и никога няма да го направим. 
 
Ангажиментът ни за опазване и защита на личните ви данни се отнася и до 
всички трети страни, на които предоставяме информацията, под стриктни 
условия и правила за работа с Форевър Ливинг Продъктс. 
 

 
Нямаме нужда от информация кой номер обувки носите 
Събираме данни от нашите собственици на Форевър бизнес само за: 
 създаване/регистриране на техния Форевър бизнес 
 да сме сигурни, че получават необходимата информация за продуктите и бизнеса 
 доставка на продукти до тях 
 изплащане на бонуси 
 да спазваме законовите си ангажименти към държавни институции 

и финансови задължения 
 
 

Как се дава съгласие за получаване на информация?  
Съгласие за получаване на информация от нас можете да дадете по няколко начина: 
 като се абонирате за получаване на информация чрез бутона за абонамент, 

публикуван на нашата интернет страница www.flp.bg 
 като ни изпратите имейл с вашето желание да получавате информация от нас 
 като попълните бланката за съгласие за изпращане на информация, публикувана на 

нашата интернет страница или на разположение в офиса на Форевър България. 
 
 

Как да оттеглите съгласието си за получаване на информация? 
Отказът също е лесен и става: 
 като се откажете от абонамента си чрез кликване върху линка в края на всяко 

имейл съобщение, получено от нас 
 като ни изпратите имейл съобщение с желанието си да се откажете от 

получаване на информация от нас 
 като попълните бланка за оттегляне на съгласие, публикувана на нашата уеб 

страница и на разположение в офиса на Форевър България.  
 

 

ОТКАЖИ АБОНАМЕНТ 

http://www.flp.bg/


 

Какво прави Форевър за сигурността на вашата информация? 

 
Всяка наша система разполага с точната технология, необходима за защита на личните ви данни.  
 

 
Защитна стена 
Системите на уебсайта ни са защитени 24 часа 
от мощна защитна стена (firewall), която блокира 
опити за неправомерно проникване. За да 
получи достъп до информацията, която имате 
право да виждате, вашият уеб браузър трябва 
да знае правилния протокол или език. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Защитени с парола 
Профилът ви в уебсайта ни е 
защитен с парола. 

Достъп на служители 
Достъпът на служители до 
личните ви данни е ограничен 
според обхвата на дейността им. 

Криптиране 
От мига, в който информацията напуска 
вашия компютър, до този, в който стига до 
нашите системи, тя е защитена чрез 
криптиране. Използваме една от възможно 
най-силните форми на криптиране за 
интернет налични на пазара. 

Нашият ангажимент за прозрачност 
Не използваме личните данни на нашите 
собственици на Форевър бизнес за профилиране 
и никога не сме го правили. Ако някога 
предприемем подобни действие, ПЪРВО ще ви 
попитаме.  
 

Не събираме чувствителни лични данни и не 
използваме външни източници на информация 
за профилиране.  
 

Ако имаме нужда от специфична информация,  
ще я поискаме от вас с изричното ви съгласие. 
 

Не използваме личната ви информация за 
вземане на автоматични решения. Анализираме 
продажбите само за да ви предлагаме 
подходяща маркетингова информация. 
 

Регулярно преглеждаме и подобряваме 
работните си процеси, което ще продължим да 
правим и занапред. Обновяваме 
условията за ползване на 
уебсайтовете си, когато е 
необходимо, и ви уведомяваме 
за промените още при първото 
ви посещение след 
въвеждането им. 

Регламентът за защита на личните данни и 
вашият Форевър бизнес 
 

Разбира се, че ще можете да комуникирате с 
клиентите и сътрудниците си, това е вашият 
бизнес! 
 

Общият регламент за защита на личните данни 
е разработен, за да осигури прозрачност при 
обработване на лични данни и да приведе 
използването им в съответствие с ерата на 
технологиите, в която живеем. 
 

Просто помислете с каква лична информация 
разполагате, как я използвате и защитавате. 
Разполагате ли с информация, която вече не 
използвате? Сега е времето да поразчистите 
архивите.  
 

Ако ваш сътрудник не желае повече да има 
отношения с вас, трябва да уважите 
желанието му.  
 
Пълна информация относно 
общия регламент за защита 
на личните данни можете да 
откриете на www.cpdp.bg 

Ако имате въпроси, моля свържете се с офиса на Форевър България. 


