Декларацията за поверителност
1. Какво представлява декларацията за поверителност?
1.1. Този документ има за цел да информира потребителя каква лична информация се
събира, обработва и използва от Меджик Бокс ООД посредством предоставените от
фирмата услуги.

1.2. Личните данни на потребителя са защитени от загуба и неуторизиран достъп чрез
различни електронни, технически и административни мерки. Екипът на Меджик Бокс ООД
е взел необходимите мерки, декларацията за поверителност да бъде спазвана както от
членовете му, така и от партньорите на фирмата.

2. Събиране на данни
2.1. Меджик Бокс ООД може да събира лична информация за потребителя, предоставена
от него дори и без неговото изрично съгласие:
1. При регистрацията в PirateDuel.com
2. При извършени плащания
3. Участие в промоции и проучвания
4. Заявка за получаване на бюлетини

2.2. За по-доброто функциониране на предоставените от Меджик Бокс услуги се събира
следната обща информация.
1. IP адреси, време, дата
2. Бисквитки
3. Статистическа информация като вида на браузъра, операционната система, дата,
време, използвани страници, честота и време на използване на определни услуги

Тази информация може да бъде използвана за статистически справки и анализ на данните.

3. Използване на личните данни
3.1. Меджик Бокс ООД използва личните данни на потребителя, за да:
1. Поддържа услугите си и обслужва плащания
2. Подобрява предоставените услуги

3. Спазва юридическите си задължения и изискванията за съхранението на данни

3.2. Тази информация се използва още и за комуникация с потребителя и предоставяне на
помощ, поддръжка и информация относно договорни отношения. При съществуващо
съгласие може да бъде използвана за предоставяне на информация относно новини,
бюлетини и бъдещи събития посредством емайл или съобщение.

4. Трансфер на данни
4.1. Меджик Бокс ООД поема ангажимент да третира данните на потребителя с възможно
най-голяма конфиденциалност и да не ги разкрива на трети страни. Въпреки това, в
определени от закона случаи може да бъде накарана да разкрие лична информация за
потребителя. Такива случаи могат да бъдат законови разследвания на съответните власти.

4.3. В отделни случаи, трети лица или компании могат да изпълняват услуги от наше име.
Това главно засяга случаи на плащания чрез външни платежни системи като PayPal, PayMill
и др. Тези външни компании са задължени да третират данните на потребителя със
съответната поверителност и мерки за сигурност и да използват тези данни само за целта
на услугите, за които са отговорни.

5. Право на изтриване и възвръщане на информация
5.1. Всеки потребител дал изричното си съгласие за обработка на личните данни може да
оттегли това съгласие по всяко време. Меджик Бокс ООД ще изтрие тази информация
веднага след като спре да бъде нужна или самият потребител заяви, че желае конкретната
информация да бъде изтрита. Да се отбележи, че данните няма да бъдат изтрити ако
съществуват задължения, които трябва да бъдат покрити или в случай, че данните са
необходими за разплащания или такси за други услуги.
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