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Политика за поверителност на www.diagnose.me 
 

Този документ е Политика за поверителност на уебсайта www.diagnose.me (“Уебсайт”). 

Политиката за поверителност предоставя информация за обработката на лични данни на 

потребителя на Уебсайта (наричан по-нататък „Потребител“ или „Вие“) от Компанията 

Diagnose.me BV („Компанията“), съгласно холандското право. Политиката за поверителност 

може да бъде променяна с времето. Препоръчва се потребителите на уебсайта регулярно да 

преглеждат Политиката за поверителност за възможни промени. Тази Политика за 

поверителност е последно променяна на 25-ти май, 2018. Политиката за поверителност може 

да бъде запазена или принтирана, използвайки бутоните в горната част на страницата. 

 

1. Кога е приложима Политиката за поверителност? 

1.1. Политиката за поверителност е приложима при обработка на всякакви лични данни 

на потребителя чрез уебсайта на Компанията.  

2. Кой администрира Вашите данни? 

2.1. Компанията администрира обработката на Вашите лични данни. Компанията е 

уведомила Холандската Агенция за Защита на Данните (DDPA) за обработката на 

лични данни. Уведомлението посочва какви данни се обработват от Компанията, с 

каква цел и на кои лица или дружества ще бъдат предоставяни данните.  

3. С каква цел обработваме Вашите лични данни? 

3.1. Обработката на личните Ви данни е необходима с цел изпълнение на договора 

„Договор за предоставяне на доклад на второ становище“ („Договор за 

становище“) между Вас и Лекаря (както е дефиниран в договора за становище) и 

заплащането на съответните услуги, предоставени на потребителя. В допълнение, 

Вашите лични данни (включително съобщения, изпратени до лекаря) ще бъдат 

използвани от нас с цел превод на доклада (както е дефиниран в договора за 

становище), ако е необходимо, както и за комуникация по имейл и бюлетини. 

3.2. Какви лични данни обработваме с тази цел?  

 

Предоставянето на здравни лични данни е необходимо за достигане на 

заключение и изпълнението на договора за доклад и свързаните с него услуги, за 

които сте дали Вашето изрично съгласие чрез изпълнението на договора а доклад.  

С тази цел обработваме също (а) потребителско име и имейл адрес и (б) 

медицински данни, предоставени от потребителя, които се включват пол, възраст, 

анамнеза и рентгенови снимки, КТ скенер, ядрено-магнитен резонанс, ПЕТ, 

ултразвук и/или мамографски снимки и изображения.   
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3.3. За какъв период съхраняваме личните Ви данни? 

 

Личните Ви данни ще бъдат съхранявани във Вашия профил, докато не ги изтриете 

или не изискате от нас да го направим.  

4. Използване на данните за маркетинг и ремаркетинг 

4.1. Компанията никога няма да продаде Вашите лични данни на трета страна с цел 

маркетингови цели на тази трета страна. Но Компанията може да използва Вашите 

лични данни, като имейл адрес или имейл адрес в хеширан вид, за да Ви изпраща 

директно предложения от Компанията или да използва инструменти за 

ремаркетинг.   

5. Кой има достъп до Вашите данни?  

5.1. Компанията използва трети страни за определени процеси и услуги, например уеб 

хостинг. Доколкото тези трети страни имат достъп до лични данни, за да 

изпълняват тези процеси и услуги, Компанията е предприела необходимите 

организационни и договорни мерки, за да гарантира, че личните Ви данни се 

обработват единствено за целите, посочени по-горе. Единствено ако Компанията 

бъде задължена по закон, тя може да предостави Вашите лични данни на надзорни 

агенции, данъчни и разследващи органи.   

6. Какви бисквитки използва Компанията? 

6.1. Уебсайтът използва бисквитки. Бисквитката е малък текстов файл, който 

изпращаме до Вашия браузър, за да можем да разпознаем браузъра Ви, когато се 

върнете. Бисквитките могат да събират информация за посещението Ви на 

уебсайта, като кои страници сте посетили и продължителността на потребителската 

Ви сесия. Когато използвате уебсайта, бисквитката изпраща информация до 

Компанията.   

6.2. Компанията не запазва бисквитката повече от необходимото. Използваме сесийни 

бисквитки и постоянни бисквитки:  

 

(i) Сесийната бисквитка може да проследява страниците, които посещавате и 

опциите, които ползвате. След като затворите интернет браузъра, сесията 

приключва и бисквитката е изтрита.  

 

(ii) Постоянната бисквитка позволява на уебсайта да Ви разпознае при последващо 

посещение. 

6.3. Компанията съхранява бисквитки от съществено значение за предоставянето на 

функционалностите на уебсайта. Ако не желаете да получавате никакви бисквитки, 

можете да настроите браузъра си да отказва изцяло бисквитки. Имайте предвид, че 
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в такъв случай може не успявате да използвате всички функционалности на 

уебсайта.  

6.4. Вашите избори: 

6.4.1. Само ако сте дали предварително съгласие, Компанията може да постави 

бисквитки, които не са строго необходими за предоставянето на 

функционалностите на уебсайта. Чрез този тип не-строго необходими 

бисквитки събираме информация за начина, по който ползвате уебсайта и 

запаметяваме Вашите предпочитания. Примери за събрана информация са 

кои страници сте посетили и продължителността на потребителската сесия. 

Чрез тези бисквитки ние целим да подобрим използваемостта на уебсайта. 

Ако не се съгласите с поставянето на бисквитки, тези бисквитки ще бъдат 

блокирани.   

6.4.2. Само ако сте дали предварително съгласие, Компанията ще използва 

бисквитки на Google Анализ. Ако не се съгласите с поставянето на такива 

бисквитки, тези бисквитки ще бъдат блокирани. Google Анализ е услуга за 

уеб анализ, предоставяна от Google Inc. (Google). Google Анализ използва 

бисквитки, за да анализира употребата на уебсайта от потребителите. 

Google използва агрегирани статистически данни, за да даде на Компанията 

информация за начина, по който потребителите използват уебсайта. Google 

може да предостави тези данни на трети страни, ако Google е задължен по 

закон да го направи или доколкото тези трети страни обработват данните 

от името на Google.  

7. Могат ли лица на възраст под 16 години да предоставят лични данни? 

7.1. Лица на възраст под 16 години могат да предоставят лични данни на Компанията, 

само ако имат писмено позволение от един от техните родители или от законния 

им попечител, който е прочел Политиката на поверителност. 

8. Как защитаваме данните Ви? 

8.1. Вашата поверителност е гарантирана по всяко време. Вашите лични данни се 

третират като строго поверителни и Компанията е предприела необходимите 

технически и организационни мерки за сигурност срещу загуба или незаконна 

обработка на тези данни. За тази цел Компанията техники за сигурност като 

защитени сървъри, защитни стени и криптиране, както и физическа охрана на 

местата, където се съхраняват данни.  

9. Към кого да се обърнете с въпроси и искания за достъп, отстраняване и т.н.  

9.1. Можете по всяко време да поискате достъп до данните Ви, които Компанията 

обработва, както и да ги коригирате или изтриете, като изпратите заявка до 

info@diagnose.me или :  

mailto:info@diagnose.me
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Diagnose.me B.V. 

Kingsfordweg 103 

1043 GP Amsterdam  

The Netherlands 

 

Компанията може да Ви таксува малка такса за покриване на разходите. 

9.2. Данни за контакт на лицето, отговарящо за защита на данните: 

Наталия Марковска 

Имейл: nataliya.markovska@diagnose.me 

Телефон: + 421 2 21025074 

9.3. Имате право да подадете оплакване при следната агенция: 

Холандска Агенция за Защита на Данните (DDPA) 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Postbus 93374 

2509 AJ DEN HAAG 

За повече информация, моля посетете: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us 

mailto:nataliya.markovska@diagnose.me
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us
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