ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ - ОБЩИ УСЛОВИЯ НА САЙТА
Информацията, която събираме
Можете да посетите този сайт, без да разкривате никаква лична информация за себе си или за друго
лице. В някои части на сайта (като абонамент за бюлетина, търсене на разговор с нас, контакт
страница, въпросник, Jivo chat etc.) можете да ни оставите вашата лична информация като име и
фамилия, имейл адрес, телефонен номер, държава / град и т.н. Ние използваме тази информация, за
да ви предоставим възможно най‐добрите услуги в съответствие с вашите нужди.
Информацията, която ни предоставяте
Всяка лична информация, която ни предоставите, се съхранява в нашата централна база данни.
Данните от личната ни база данни в никакъв случай не са на разположение на трети лица. Тези данни
се използват само за комуникация и подобряване на услугите, предоставяни от нашата клиника.
Личните данни са всички данни на клиентите, които се съхраняват в нашата централна база данни.
Как използваме информацията, която събираме
От всички данни, които получаваме от вас, ние използваме само вашия имейл адрес за бюлетина, за
да споделяме опит, новини, иновации в клиниката, уведомления и т.н. с нашата общност. Всички
други данни, като например телефонен номер, държава / град, история на заболяването /
медицинско състояние и т.н. се съхраняват в нашата лична централна база данни и само нашите
лекари и консултанти могат да ги използват.
Информацията, която ние споделяме
На нашия сайт има много свидетелства, т.е. видеозаписи от пациенти след лечението им в нашата
клиника. Тези клипове отразяват техния личен опит в лечението, оценки на услугите и пр. в клиниката
Д‐р Воробьов. Всички преживявания и критики на пациентите са на разположение на нашата
страница със свидетелства. Нашата клиника не може да повлияе на публикуването на съдържания от
нашия уебсайт от страна на медиите, които не са под наше ръководство или контрол.
Прозрачност и избор
Въпреки че се застъпваме за прозрачност, винаги можете да ни помолите да премахнем вашата
информация от нашата централна база данни, или да ви отпишем от нашия имейл списък.
Непълнолетни посетители
Преди да ни оставите лична информация за себе си, е необходимо и задължително да получите
разрешение от родителите или настойниците си. Непълнолетните посетители, които нямат
одобрението на родител или настойник не трябва да оставят личните си данни.

