
 
 

Политика за поверителност за ЕС 

Настоящата Политика за поверителност („Политика“) се отнася за фирми и дейности 
на Aviagen Group („Aviagen“) в Европейския съюз („ЕС“) и Европейската 
икономическо пространство и обяснява как Aviagen събира и обработва вашите лични 
данни. С приемането на настоящата Политика вие се съгласявате с нашите практики за 
поверителност, описани в Политиката. Данни за контакт със селекционерите на 
бройлери на Aviagen, които може да носят отговорност за обработка на вашите данни, 
можете да намерите наeu.aviagen.com/contact-us/. 

Информация, която събираме, и как я събираме: 
Aviagen събира лични данни на служители и подизпълнители на техните клиенти и 
доставчици, както и на други лица, с които изпълняваме съвместна дейност. Събраните 
данни са предимно данни за контакт (напр. име, адрес, телефонен номер и имейл 
адрес) и може да включват също друга информация, свързана с нашите бизнес 
отношения. Ние събираме тази информация чрез нашите дейности по продажба, 
маркетинг и покупка чрез уебсайтовете на Aviagen и лично на мероприятия и 
посещения на производствената ни база. 
 
Как използваме информацията: 
Ние обработваме лични данни в нормалния ход на нашите бизнес отношения (т.е. за 
продажби, маркетинг и покупка), за вътрешни финансови и административни дейности 
и за спазване на законови разпоредби. 
 
Също така използваме също така вашите данни за контакт, за да ви уведомим за важни 
промени относно нашите продукти и услуги и за да ви предоставим информация за 
други услуги и продукти на Aviagen и свързани с нея фирми. Ако не желаете да се 
свързваме с вас за тази цел, изпратете имейл на адрес info@aviagen.com. 
 
Ние може да прехвърляме Лични данни сред фирмите на Aviagen в съответствие с 
условията на настоящата Политика. Ние не продаваме Лични данни. 
 
„Бисквитки“: 
Използваме бисквитки (малки файлове, които се съхраняват във вашия уеб браузър), за 
да разберем как се използват уебсайтовете на Aviagen и за да правим подобрения по 
нашите сайтове. За повече информация относно бисквитките, в това число и как да ги 
деактивирате, посетете www.cookiecentral.com. Деактивирането на бисквитките може 
да повлияе на начина, по който използвате уебсайтовете на Aviagen. 
 
Препратки: 
Уебсайтът на Aviagen може да съдържа препратки към други уебсайтове. Вземете под 
внимание, че когато избирате една от тези препратки, влизате в друг сайт. Ние не 
носим отговорност за съдържанието на други сайтове и ви препоръчваме да прочетете 
политиките за поверителност на тези свързани сайтове, които може да се различават от 
нашата. 
 
 



 
 
Защита: 
Ние използваме технологични и организационни мерки за защита на личните данни (и 
друга информация) от неупълномощено разкриване, изменение или заличаване. Част 
от вашите лични данни може да се съхранява на защитени сървъри, намиращи се в 
нашия център за данни в САЩ. 
 
Прехвърляне към САЩ: 
Личните данни, които събираме, може да се съхраняват и обработват от Aviagen на 
компютри в САЩ, където законите за поверителност на данните може да се различават 
от тези в държавата, където живеете. Прехвърлянето на данни към САЩ е предмет на 
споразумения между фирмите на Aviagen въз основа на стандартни договорни клаузи, 
одобрени от Европейската комисия. 
 
Достъп до, коригиране и изтриване на данни: 
Имате право да поискате достъп до или корекция на данни (включително 
актуализиране на данни за контакт), както и преместване на вашите данни към друга 
фирма. Може също така да поискате изтриване на вашите лични данни, въпреки че 
може да е необходимо да задържим част от вашите лични данни за неограничен период 
поради бизнес или правни причини дори след като прекратите бизнес отношенията си 
с нас. Моля, свържете се с нас във връзка с която и да е от тези причини на адрес 
info@aviagen.com или чрез уебсайта на Aviagen. 
 
Промени по настоящата Политика: 
От време на време може да изменяме настоящата Политика, за да отразим промени в 
нашата дейност или в законите. Ако направим съществена промяна по настоящата 
Политика и имаме информация за вашия адрес, ще ви уведомим за това. 

Вашите права и информация за контакт: 
Ако имате някакви въпроси или оплаквания относно настоящата Политика, свържете 
се с нас на адрес info@aviagen.com или чрез уебсайта на Aviagen. По силата на 
законите на ЕС имате също така право да подадете оплакване пред до органите за 
защита на данните във вашата държава относно обработката на вашите лични данни. 
 
 


