
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

Тук обясняваме как ние, "Фреш Фууд Къмпани" ЕООД (познато като Toasty или "Тоусти"), събираме 

и съхраняваме личните Ви данни, когато посетите страницата toasty.bg.  

На Интернет страницата на "Тоусти" използваме стандартизирани услуги на друга компания (тези 

на Google). Те ни показват как работи сайтът ни и доколко лесно потребителят се ориентира в него. 

Помагат за подобряването на сайта ни. Използваме ги и за маркетингови цели - да видим доколко 

нашите реклами са ефективни. Те ни дава и анонимна статистика за маркетингов анализ, така ни 

позволяват да създаваме персонализирани реклами. Данните, събирани от тези услуги, се отнасят 

до влизанията на потребителите на уебсайта на "Тоусти" - честота, продължителност, 

разглеждания на страници, както и възраст на потребителите, пол, град, интереси, вид използвано 

устройство и прочие стандартно събирани данни. Нямаме достъп до конкретна персонална 

информация като вашето име, адрес, телефон, банкова сметка. Вашият IP адрес е също анонимен 

за услугите на Google, които използваме. 

Пазим описаните по-горе стандартни данни за времето, необходимо да направим своите анализи 

и реклами.  

Информацията, която тези услуги ни предоставят, служи на "Тоусти". Не даваме тези данни на 

други компании, освен ако тези компании не работят по някакъв начин (напр. извършват 

маркетингова дейност) за "Тоусти". 

Ако при посещението си на сайта на "Тоусти" желаете да не бъдете включвани в посочената 

по-горе обработка на данни, можете да го направите от тук. 

 

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ 

Бисквитките помагат на стандартизираните услуги да функционират, като събират горепосочените 

данни. "Тоусти" няма контрол върху тях. Ако желаете да изключите бисквитките, можете да 

следвате инструкциите на този сайт: https://www.aboutcookies.org/ 

 

ПОЛИТИКА ЗА ИМЕЙЛИ 

При абониране за бюлетина на "Тоусти" Вие попълвате само своя имейл. Той служи за 

комуникация с Вас - за представяне на новини, промоции, оферти и реклами от страна на "Тоусти" 

и само на "Тоусти".  

Като инструмент за тази комуникация използваме услугите на трети страни (MailChimp, Facebook).  

В края на всеки наш бюлетин ще видите линк за отказ от бюлетина. Ако желаете да бъдете 

отписани още сега, пишете на toasty_bg@abv.bg . 

https://www.aboutcookies.org/

