
PRIVACY POLICY 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, ejer af hjemmesiden www.diamondaffiliation.com, respekterer 
privatlivets fred for sine besøgende. Denne side beskriver, hvordan du administrerer webstedet i reference 
til behandling af personoplysninger af brugere, der konsulterer det. I overensstemmelse med 
forpligtelserne i henhold til lov om personlig databeskyttelse af Republikken Bulgarien og Fællesskabet, 
(europæisk forordning om beskyttelse af personoplysninger n. 679/2016, GDPR) og efterfølgende 
ændringer, respekterer og beskytter dette websted derfor fortroligheden af besøgende og brugere, at 
indføre alle mulige og forholdsmæssige indsatser for ikke at skade rettighederne for brugere, der 
interagerer med FRECUO BUSINESS COMPANY LTD's webservices tilgængelig elektronisk fra adressen: 
https://www.diamondaffiliationbc.com/. 
 
Denne privatlivspolitik gælder kun for online aktiviteter på dette websted og er gælder for besøgende / 
brugere af webstedet. Det gælder ikke for oplysninger indsamlet via forskellige kanaler fra denne 
hjemmeside er den ikke gyldig for andre hjemmesider, der kan konsulteres af brugeren igennem passende 
forbindelser, og derfor er det ikke ansvarligt for dem på nogen måde. Formålet med oplysningerne 
privatlivets fred er at give maksimal gennemsigtighed med hensyn til de oplysninger, som webstedet 
indsamler og hvordan bruger du dem 
 
Retsgrundlag for forarbejdningen 
Dette websted behandler data baseret på samtykke. Ved at bruge eller konsultere denne side i Besøgende 
og brugere godkender udtrykkeligt denne fortrolighedserklæring og samtykker til behandling af deres 
personoplysninger i forhold til de nedenfor beskrevne metoder og formål herunder eventuelle oplysninger 
til tredjeparter, hvis det er nødvendigt for udførelse af en tjenesteydelse.  
Levering af data og dermed samtykke til indsamling og behandling af data er valgfrit, Brugeren kan nægte 
samtykke, og kan tilbagekalde et samtykke, der allerede er givet ved at sende en mail til følgende adresse: 
info@diamondaffiliationbc.com  
Fra den 25. maj 2018 (dato for ikrafttræden af GDPR) vil dette websted behandle nogle data baseret på den 
registeransvarlige legitime interesser. 
 
INDEHAVER AF BEHANDLINGER 
Høring af dette websted bestemmer, at data vedrørende identificerede personer kan behandles eller 
identificerbare. "Ejeren" af deres behandling er: FRECUO BUSINESS COMPANY LTD 
 
DATA PROCESSING PLACE 
De data, der indsamles af hjemmesiden, behandles på datacentret for soc. Affiliationsoftware der er 
ansvarlig for databehandling, forarbejdning dem på vegne af ejeren, er i rummet Europæiske økonomiske 
program og handler i overensstemmelse med europæiske standarder. Data håndteres kun af personale 
kontorets kontorist med ansvar for forarbejdning eller af personer med ansvar for lejlighedsvis drift af 
vedligeholdelse. Ingen data, der hidrører fra webtjenesten, formidles eller formidles. Personoplysninger 
leveret af brugere, der sender anmodninger om informationsmateriale (nyhedsbreve, dokumenter, svar på 
forespørgsler mv.) bruges kun til at udføre den ønskede tjeneste eller bestemmelse og meddeles kun 
tredjemand, hvis dette er nødvendigt med det formål. 
Dette websted kan dele nogle af de data, der er indsamlet med tjenester, der ligger uden for området af 
Den Europæiske Union. Især med Google, Facebook og Microsoft (LinkedIn) gennem sociale plugins og 
Google Analytics-tjeneste. Overførslen er godkendt baseret på specifikke EU-beslutninger og garantisten for 
beskyttelse af personoplysninger, især beslutning 1250/2016 (Privacy Shield – se informationsside for den 
italienske databeskyttelsesmyndighed), for hvilket der ikke kræves yderligere samtykke. Virksomhederne 
ovenfor nævnte garanterer deres vedhæftning til Privacy Shield. 
 
 
 
 
 



NAVIGATION DATA 
Gennemse denne hjemmeside bestemmer den automatiske aktivering af procedurer, der erhverver, i under 
deres normale drift, nogle personlige data, hvis transmission er implicit i anvendelsen af protokollerne fra 
Internet kommunikation. Dette er oplysninger, der ikke indsamles for at være forbundet med visse 
interesserede parter identificerede, men som i sagens natur også kunne behandles og foreninger med data 
fra tredjeparter, som gør det muligt for brugerne at blive identificeret. I denne datakategori IP-adresserne 
eller domænenavne på de computere, der bruges af de brugere, der bruges, er eksempler Opret 
forbindelse til webstedet, adresserne i URI (Uniform Resource Identifier) notation af de ønskede 
ressourcer, tidsplanen af anmodningen, den metode, der bruges til at indsende anmodningen til serveren, 
størrelsen på den fil, der er indhentet i svar, den numeriske kode angiver status for svaret givet af serveren 
og andre parametre relateret til operativsystem og brugerens computer miljø. Alle disse data bruges kun til 
formålet med få anonyme statistiske oplysninger om brugen af webstedet og kontrollere dens korrekte 
funktion med øjeblikkelig aflysning efter behandling. Data kunne også bruges til verifikation af ethvert 
ansvar i tilfælde af hypotetisk computer forbrydelser mod webstedet: gem dette eventualitet, på 
nuværende tidspunkt dataene på web-kontakter ikke vedvarer i mere end syv dage. 
 
TYPER DATA BEHANDLET 
For fuldt ud at få adgang til de tjenester og indhold, der leveres af FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, 
Gennem sit eget websted og egne applikationer kan det anmodes til brugeren, ifølge type tjeneste, 
personlige data og identifikatorer som for eksempel navn, efternavn, adresse på bopæl / bopæl, e-mail, 
fødselsdato, moms mv. For adgang til tjenester vil aldrig være under alle omstændigheder krævede, at den 
interesserede part frigiver følsomme data (såsom dem, der vedrører offentliggørelse racemæssig og etnisk 
oprindelse, religiøse, filosofiske, politiske overbevisninger, sundhedsstatus, seksuelt liv, ecc.) eller retslige 
(data vedrørende strafferegistre, eller relateret til sagsøgtes eller mistænktes status, etc.). 
Brugeren kan frivilligt levere sine personlige data på to hovedmåder: 
- Sammensætningen af relevante webformularer indebærer, at datastyringen for alle data indgivet frivilligt 
af brugeren og den deraf følgende behandling i overensstemmelse med hvad rapporteret i disse 
oplysninger. 
- Spontan afsendelse af e-mails til de e-mail-adresser, der er angivet på webstedet, indebærer erhvervelsen 
automatisk af FRECUO BUSINESS COMPANY LTD af afsender adressen kræves for at svare til anmodninger, 
samt andre personlige data, herunder vedhæftede filer, der er inkluderet i meddelelsen. Den e-mail-bokse 
tildelt adresserne angivet på webstedet og enhver anden e-mail-indbakke 
https://www.diamondaffiliationbc.com/, de har ikke personlig karakter, selv når de er navngivet og / eller 
efternavn af en person og tilhører virksomhedsorganisationen for FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, med 
det primære formål at tillade udførelse af arbejdsaktiviteter indeni selskab. Derfor, for at sikre maksimal 
organisatorisk effektivitet i kommunikation og I forbindelse med levering af tjenester kan de beskeder, der 
videresendes til vores e-mail-kasser, være kendt såvel som af modtageren, også af andre personer, der 
tilhører FRECUO's organisation BUSINESS COMPANY LTD Ved at sende e-mail til de e-mail-adresser, der er 
angivet på vores websteder, brugeren erklærer at have læst og accepteret behandlingsbetingelserne i 
denne politik. 
 

DATA LEVERET VOLUNTARILT AF BRUGEREN OG OPTIONALITET AF LEVERANDET 
Frivillig, eksplicit og frivillig afsendelse af e-mails til adresserne angivet på dette websted involverer 
Efterfølgende erhvervelse af afsenderens adresse, som er nødvendig for at svare på anmodninger, samt til 
alle andre personlige data, der indgår i overførslen. 
Bortset fra det, der er angivet til navigationsdata, er brugeren fri til at levere personoplysninger indeholdt i 
anmode om formularer til garantisten eller angivet i kontakter med kontoret for at anmode om afsendelse 
af materiale information eller anden kommunikation. Manglende levering af det kan resultere i manglende 
evne til få hvad der kræves. For fuldstændighed skal det bemærkes, at i nogle tilfælde (ikke det almindelige 
objekt forvaltningen af dette websted) kan myndigheden anmode om nyheder og oplysninger i henhold til 
ovennævnte lov, ai Formålet med kontrollen med behandling af personoplysninger. I disse tilfælde er 
svaret obligatorisk i henhold til administrativ sanktion. 



NYHEDSBREV 
De data, der indsamles af FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, vil blive brugt til at sende, via e-mail, af tilbud, 
kommercielle forslag eller kommunikation af forskellig art, relateret til deres forretning. Ved at abonnere 
på nyhedsbrev service, brugeren indvilliger i indsamling og behandling af følsomme data til formålene 
ovenfor, af FRECUO BUSINESS COMPANY LTD - Bulgarien, giver brugeren den Mulighed for at ændre, 
opdatere eller slette dine data til enhver tid og kommunikere dette vil ved en e-mail til: 
info@diamondaffiliationbc.com enhver aflysning fra tjenesten nyhedsbrev kan foretages direkte online 
gennem den passende procedure. 
 
LINKS 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD påtager sig intet ansvar for materiale skabt eller offentliggjort af 
tredjeparter med hvem hjemmesiden www.diamondaffiliationbc.com har et link. Hvem beslutter at besøge 
en hjemmeside linket til www.diamondaffiliationbc.com websted sker på egen risiko og ansvar træffe alle 
nødvendige foranstaltninger mod vira eller andre destruerende elementer. Forbindelsen med andre 
websteder Det betyder ikke, at FRECUO BUSINESS COMPANY LTD sponsorer eller er tilknyttet en enhed, 
hvis produkter tjenester beskrevet på disse websteder. 
 
BRUG AF WEBBPLATSEN AF MINDERNE AF ÅR 18 
Brugeren, som endnu ikke er 18 år, kan frit surfe på vores. Hvad det ikke kan gøre er Brug tjenester, der 
kræver registrering eller levering af data og oplysninger. Registreringen er brugen af de tjenester, der stilles 
til rådighed via hjemmesiden www.diamondaffiliationbc.com, er tilladt kun i en alder af 18 år. Ingen under 
denne aldersgrænse skal registrere sig på stedet eller ej Brug de tjenester, der stilles til rådighed gennem 
dem, medmindre de tidligere er opnået samtykke fra en forælder eller værge. 
 
COOKIES 
Som det er almindeligt på alle hjemmesider, bruger dette websted også cookies, små tekstfiler, som giver 
dig mulighed for at holde oplysninger om gæsternes præferencer for at forbedre funktionaliteten af 
webstedet for at forenkle navigationen ved at automatisere procedurerne (f.eks. Login, webstedssprog) og 
for analysen af brugen af stedet. 
Session cookies er afgørende for at skelne mellem tilsluttede brugere, og er nyttige til For at undgå, at en 
anmodet funktion kan gives til den forkerte bruger, såvel som med henblik på sikkerhed for at forhindre 
cyberangreb på webstedet. Session cookies indeholder ikke data personlig og sidste kun for den aktuelle 
session, dvs. indtil browseren er lukket. For dem ikke samtykke er nødvendig. 
De funktionalitetsk cookies, der bruges af hjemmesiden, er strengt nødvendige for brugen af webstedet, i 
Specielt er der knyttet en udtrykkelig anmodning om funktionalitet af brugeren (f.eks Login), for hvilket der 
ikke kræves samtykke. 
Statistiske cookies bruges til at udarbejde statistisk analyse af, hvordan brugerne navigerer. Den 
Resultaterne af disse analyser anvendes anonymt og udelukkende til statistiske formål, hvis 
tjenesteudbyderen bruger cookies i forbindelse med den anvendte browser eller på andre enheder, der 
bruges til gennemse webstedet. Webstedet bruger nogle tredjepartstjenester, som uafhængigt kan 
installere deres egne cookies. 
Ved at bruge webstedet accepterer den besøgende udtrykkeligt brug af cookies. 
Deaktivering af cookies 
Cookies er forbundet til den anvendte browser og kan frakobles direkte fra BROWSER, og dermed nægte / 
tilbagekalde samtykke til brug af cookies. Det skal huskes på at deaktivering af cookies kan forhindre 
korrekt brug af nogle af funktionerne på webstedet selv. 
Instruktioner til deaktivering af cookies findes på følgende websider: 
Mozilla Firefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google Chrome - Opera – Apple Safari 
Tredjeparts profilering af cookies 
De er vant til at oprette brugerens profil med det formål at sende kommercielle meddelelser i henhold til 
deres præferencer manifesteret under besøget på stedet eller for at forbedre shopping og browsing 
oplevelse. De er cookies af tredjepart dem, der sendes af tredjepartsvirksomheder. Disse cookies giver os 
mulighed for at tilbyde vores forslag på andre tilknyttede websteder (retargeting). På tredjeparts cookies 



har CITEL GROUP ikke kontrol af oplysningerne fra cookien og ikke har adgang til disse data, er det 
kontrollerede oplysninger helt af tredjepartsvirksomheder som beskrevet i de respektive 
privatlivspolitikker. 
AWIN - https://www.awin.com/it/information-legals 
TRANSACTIONAL - https://www.transactionale.com/terms 
 
SPECIFIKATION AF FORARBEJDSMETODEN 
Det er nødvendigt at have automatisk adgang til den nødvendige tid og ressourcer de formål, de blev 
indsamlet for. Specifikke detaljer om den type bistand, der blev brugt i fortiden pr. Uge den dag, hvis du 
ikke har adgang til tilladelserne. 
 
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 
Dette websted behandler data på en enkel og korrekt måde ved at vedtage passende foranstaltninger 
sikkerhed for at forhindre uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring eller uautoriseret destruktion af 
Data. Platformene, der bruges til at oprette multimedieværktøjer, er computerbaserede og / eller 
telematiske modaliteter organisatorisk og logisk logik relateret til alle indikerer. Ud over indehaveren, i 
nogle tilfælde har adgang til datakategori af personer med ansvar for at organisere webstedet (personlig 
administrative, kommercielle, marketing, juridiske, administrative) eller eksterne emner (f.eks 
tjenesteudbyder, tjenesteudbyder, hosting provider, sociale medier, corporate directory MEDDELELSE). 
 
SPECIFIKATION FORMÅL MED BEHANDLINGEN 
I dette tilfælde anvendes spontane observationer, samt slutresultatet af finalen egne og specifikke 
relevante for novi single service kræves og anvendes. I alle tilfælde, hvor FRECUO COMPANY COMPANY LTD 
hensigter bruger de ekstra data til formål eller forskellige risikobiler til salg som specifikt indsamles, 
informere den person, der beder ham om at give espresso kaffe specificitet i henhold til bestemmelserne i 
forordningen. I alle tilfælde af dataforsyning gennem vores websteder anvendes det samme til analyse 
økonomiske, statistiske og markedsundersøgelser. Imidlertid er denne behandling altid forsøgt 
udelukkende derigennem behandling af data anonymt og samlet, uden nogensinde metrar i forhold til dem 
oplysninger behandlet med de pågældende personers personoplysninger. 
 
KOMMUNIKATION OG DIFFUSION 
Uden at det berører kommunikation, der er foretaget i overensstemmelse med lovmæssige forpligtelser, 
kan personoplysninger anvendes gøres opmærksom på: 
 Selskaber, der tilhører FRECUO BUSINESS COMPANY LTD som associerede virksomheder 
 Virksomheder, der leverer specifikke forsyningstjenester til FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, såsom  
nonce Eksempel, virksomheder og virksomheder, der leverer tjenesteydelser og konsulentydelser, som 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD ja anvendelser 
 salgsagenter, der tilhører salgsnettet af FRECUO BUSINESS COMPANY LTD Under alle omstændigheder,  
andt de sikkerhedsforanstaltninger, der blev vedtaget, FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, i nærværelse af 
nødvendige forudsætninger, bestemmer, at betegnelsen skal være ansvarlig for behandlingen af dens  
enser og tjenesteydere, der har adgang til personlige data på grund af deres aktivitet. Dataene er ikke 
normalt udsat for formidling. 
 
RETTIGHEDER AF INTERESSERET 
De emner, hvortil personoplysninger henvises, har ret til når som helst for at opnå bekræftelse af 
eksistensen eller på anden måde af de samme data og at kende dens indhold og oprindelse, verificere dens 
nøjagtighed eller anmode om integration eller opdatering eller korrektion i overensstemmelse med lov om 
beskyttelse af personoplysninger i Republikken Bulgarien og under GDPR. De består af: 
1. Retten til at blive informeret 
2. Ret til adgang 
3. Retten til at rette 
4. Retten til at annullere 
5. Retten til at begrænse behandlingen 



6. Retten til at overføre data 
7. Ret til indsigelse 
8. Rettigheder med hensyn til automatiseret beslutningstagning og profilering. 
Hver af de ovennævnte rettigheder støttes af passende procedurer inden for rammerne af FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD, som giver mulighed for at fortsætte med de nødvendige gerninger i de vilkår, der 
er angivet i BNPR. 
Disse vilkår er vist i nedenstående tabel - Vilkår for den registreres anmodning. 
 
Forespørgsel fra den registrerede Betingelser 
Retten til at blive informeret 
 

På tidspunktet for dataindsamling (hvis de var 
leveret af den registrerede) eller inden for en 
måned 
(hvis de ikke blev leveret af den registrerede) 

Retten til adgang En måned 
Retten til at rette En måned 
Retten til at annullere Uden uberettigede forsinkelser 
Retten til at begrænse behandlingen Uden uberettigede forsinkelser 
Retten til at overføre data En måned 
Retten til at gøre indsigelse Ved modtagelse af indsigelser 
Rettigheder i forbindelse med beslutningsprocessen 
automatiseret og profilering 

undefined 
 

 
 
I henhold til samme artikel i ovennævnte lov har du ret til at anmode om annullering, den omdannelse til 
anonym form eller blokering af data behandlet i strid med loven samt at modsætte sig i hver tilfælde af 
legitime grunde til deres behandling. Anmodninger skal rettes til: FRECUO BUSINESS COMPANY LTD - 
Bulgarien.  
 
Dette dokument, der udgives på adressen, udgør "Privacy Policy" for dette websted, og det kan være 
underlagt eventuelle opdateringer. 
 
Sted og dato ____________________________               Læsbar signatur 
 
 
 
Anerkendelsesdokument:________________________________N.____________________ 
 
 
Udgivelsesdato________________________________ 
 
Udløbsdato___________________________________ 
 
 
 
 
 
Tegn også på siden af hvert ark, og tilføj typen af identifikationsdokument og nummeret 
 
 
 
 


