Правила за поверителност

Въведение
Този документ съдържа правилата за поверителност на Travian Games
GmbH, Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807 Мюнхен, Германия (оттук
нататък наричани „TRAVIAN GAMES“). Той важи за всички уеб сайтове,
мобилни приложения и игри, управлявани от Travian Games GmbH
(наричани тук „TRAVIAN GAMES“).
В случай, че връзка, намираща се в уеб сайт, управляван от TRAVIAN
GAMES, Ви пренасочи към друг уеб сайт, който не е управляван от
TRAVIAN GAMES, или ако получите достъп до услуги на трета страна
(например, когато извършвате плащане), моля, имайте предвид, че
тези правила за поверителност няма да важат за уеб сайта на третата
страна.
TRAVIAN GAMES събира, обработва и съхранява всички данни, които
Вие изпращате по свое собствено желание на TRAVIAN GAMES
(например във вид на стандартни формуляри или по друг начин чрез
уеб сайтовете и игрите, управлявани от TRAVIAN GAMES) чрез
електронни или други средства за комуникация или които са били
прехвърлени по време на взаимодействието между Вас и уеб сайтовете
и игрите на TRAVIAN GAMES в съответствие със следващите раздели и
при спазване на действащите нормативни разпоредби.
Тук се включват данните, които предоставяте на други потребители по
време на комуникация с тях в уеб сайтове или чрез игри, управлявани
от TRAVIAN GAMES.
1.
Посещаване на сайтовете на TRAVIAN GAMES
Когато посещавате уеб сайт, управляван от TRAVIAN GAMES, Вашият
браузър автоматично препраща данни за IP адреса, версията на
браузъра, резолюцията на екрана и операционната система на
устройството, което сте използвали за достъп до сайта. Браузърът ще
предостави също така данни за датата, часа и продължителността на
посещението в уеб сайта, както и за различните сайтове, до които сте
получили достъп по време на посещението. TRAVIAN GAMES използва
тази информация, за да оптимизира своите уеб сайтове и игри. Освен
това TRAVIAN GAMES използва аналитичния инструмент Google
Analytics в уеб сайтовете си. Моля, прочетете коментарите под 4. г) за
повече подробности относно употребата на Google Analytics.

2.

Използване на игрите на TRAVIAN GAMES

a
Регистрация
Когато се регистрирате за игра, управлявана от TRAVIAN GAMES, ще
трябва да въведете имейл адреса си и да изберете потребителско име
и парола. Тези данни ще бъдат запазени за постоянно от TRAVIAN
GAMES, когато валидирате връзката за активиране, изпратена на
имейл адреса, който сте предоставили при регистрацията. Ако не
желаете да валидирате връзката, данните ще бъдат изтрити след две
седмици. Моля, не използвайте истинското си име, името на друго
лице или това на защитена регистрирана търговска марка като
потребителско име. В допълнение, TRAVIAN GAMES ще определи
държавата, в която сте, въз основа на въведения IP адрес на
устройството, използвано за създаване на профила. Тази информация
ще бъде запазена, за да ни позволи да Ви предложим подходящ
подбор от начини за плащане.
Ако кликнете върху връзка към реклама в който и да е уеб сайт на
TRAVIAN GAMES и след това бъдете препратени към уеб сайт,
управляван от TRAVIAN GAMES, към компютъра Ви ще бъде изпратена
„бисквитка“, съдържаща информация за това върху коя връзка към
реклама сте кликнали, за кой рекламодател, за коя игра, в колко часа
и в коя държава. TRAVIAN GAMES ще зададе държава според IP адреса
на Вашето устройство. TRAVIAN GAMES ще направи оценка на тези
данни, които не са лични, за да оптимизира рекламните си кампании и
за счетоводни цели във връзка със своите рекламодатели. След
валидиране на връзката за активиране „бисквитката“ ще бъде изтрита.
TRAVIAN GAMES предлага услуга за все по-голям брой игри, която ще
Ви позволява да активирате профила си само веднъж за дадена игра,
за да се придвижвате лесно между множеството светове в играта. В
основата на тази услуга лежи фактът, че данните, които предоставяте
при регистриране за дадена игра, ще бъдат запазвани в централна
локация от съответната игра.

б
Използване на игрите
TRAVIAN GAMES събира и обработва вашата лична информация, за да
приложи съгласувания договор за ползване на играта и употребата на
функции, свързани с този договор (като използването на игрите,

поддръжката и др.). TRAVIAN GAMES също използва аналитичните
инструменти Google Analytics и SWRVE за своите игри. Моля, прочетете
информацията, оповестена в 4. г) и д), за повече подробности относно
употребата на Google Analytics и SWRVE. Същото важи и при
употребата на игра на TRAVIAN GAMES, използвайки едно от
мобилните приложения, поддържани от TRAVIAN GAMES.

в
Канали за комуникация
Игрите и уеб сайтовете, управлявани от TRAVIAN GAMES, предлагат
различни възможности за комуникация с TRAVIAN GAMES или с други
играчи. TRAVIAN GAMES използва автоматично филтриращи системи,
които забраняват всички комуникации, нарушаващи параграф 9 от
Общите условия на Travian Game GmbH. По-конкретно, TRAVIAN
GAMES използва автоматично филтриращи системи за блокиране на
всички съобщения до много получатели и на съобщения с обиден,
непристоен или расистки характер, които възхваляват насилието,както
и всички други нежелателни съобщения или твърдения, рекламиращи
продукти или услуги. Освен това TRAVIAN GAMES записва данните за
използването на комуникационните канали за кратък период от време,
за да анализира и коригира всички технически грешки, за да
гарантира сигурността и целостта на системата, да не допуска измамно
и/или неразрешено използване и за да генерира статистически данни
за потребителите, без те да имат личен характер. Генерираните отчети
съдържат датата и часа на съобщението, подателя и получателя,
текста на съобщението, както и обема на изпращаните данни.
Служителите или агентите на TRAVIAN GAMES няма да четат
съобщенията Ви без Вашето съгласие. Ако TRAVIAN GAMES има
съмнения за злоупотреба и/или за неразрешено използване на
наличните комуникационни канали (например, когато получател
подаде сигнал за съобщение), TRAVIAN GAMES си запазва правото да
проучи съответния профил на игра и изпращаните от него съобщения,
както и да предприеме допълнителни действия, ако е необходимо.

г
Проучване на незаконни действия при операциите в
игрите
TRAVIAN GAMES ще събира и запазва записи, които отразяват начина
на използване на уеб сайтовете и игрите, управлявани от TRAVIAN
GAMES, например дейностите на потребителите вътре в игрите и
комуникацията между потребителите в играта или комуникацията с

услуги, свързани с игрите. Тук се включва наблюдение на моделите на
игра и проверки за възможни незаконни действия при операциите в
игрите, които могат след това да послужат за откриване на
злоупотреби или на неправилни действия на потребителите. TRAVIAN
GAMES използва специални програми за откриване на нарушения на
правилата на игрите, например програми, които могат да откриват
използването на неразрешени скриптове. За да се осъществи това,
може да бъдат запазвани IP адреси, данните за вход от последните
четиринадесет дни и всички други данни, които браузърът прехвърля,
като информация в заглавната част. Освен това в TRAVIAN GAMES са
подбрани хора, които са специално обучени за извършване на тази
дейност и които може да са нейни служители или специалисти на
свободна практика, работещи за TRAVIAN GAMES. TRAVIAN GAMES ще
избере също така и подходящи лица от своите играчи, които са
проявили интерес към доброволно изпълнение на такава дейност.
Служителите, специалистите на свободна практика и доброволците
(„специално обучен персонал“) ще имат достъп до същите данни, като
специалните програми, използвани от TRAVIAN GAMES, за да
изпълняват задълженията си. Ще бъдат определени и специално
обучени служители, които да идентифицират, откриват и наказват
всички нарушения на текущите Общи условия и правилата на игрите,
например незаконното използване на няколко профила на игра или
обиди към други играчи. Специално обучените служители действат
изключително в съответствие с уговорените условия и указанията на
TRAVIAN GAMES и са натоварени по-конкретно с осигуряването на
съответствие с действащите нормативни документи за защита на
данните. Що се отнася до обработката на лични данни, TRAVIAN
GAMES остава страната, която носи отговорност. Ако TRAVIAN GAMES
установи, че Вие действате в разрез с договорните си задължения,
например чрез използване на неразрешени скриптове, TRAVIAN
GAMES си запазва изрично правото да съпостави Вашия IP адрес с
други съхранени от нея данни за Вас, за да Ви уведоми за такова
нарушение. TRAVIAN GAMES може след това да предприеме
допълнителни действия срещу съответния потребител, за да
възстанови нормалните операции при игрите.

д
Вътрешно проучване
TRAVIAN GAMES използва също така информацията, запазена от Вас
или за Вас, за извършване на вътрешно проучване относно
демографските данни, потребителския интерес и поведението на
потребителите. Употребата на тези данни е псевдоанонимна. Можете

да прекратите събирането и запазването на данни по всяко време с
ефект за в бъдеще. Моля, изпратете заявлението си за анулиране на
посочения по-долу имейл адрес. Анулирането няма да бъде свързано с
други разходи, освен с тези за предаването му.

e
Обработка на плащането
Когато извършвате плащане, трябва да предоставите допълнителна
информация, като типът на тези данни зависи от вида на избрания от
Вас начин на плащане. TRAVIAN GAMES предлага гама от анонимни
начини на плащане.
TRAVIAN GAMES ще препрати данните, необходими за обработката на
плащането, към доставчиците на обслужването, които отговарят за
осъществяване на плащането. TRAVIAN GAMES ще определи TG
Payment GmbH в Мюнхен (Германия) за предоставяне на такива услуги
за извършване на плащания. Сътрудничеството с трети страни
включва също обработка на плащанията от външни доставчици на
обслужване (PayPal, компании, обработващи кредитни карти,
оператори на мобилни мрежи и т.н.). Тези трети страни са задължени
по закон да обработват личните Ви данни по поверителен и защитен
начин в съответствие с действащите законови разпоредби, като могат
да използват личните Ви данни единствено за изпълнение на
договорните си задължения.
Когато по време на играта стартирате плащане, ще бъде зададена
„бисквитка“, която съдържа случайно генериран ID номер.
Предназначението й е да Ви върне в играта след приключване на
процедурата на плащане.
В TRAVIAN GAMES работят хора, които носят отговорност за
осигуряване на правилното реализиране на съответната обработка на
плащането и са предварително избрани за целта. Тези служители
действат изключително в съответствие с уговорените условия и
указанията на TRAVIAN GAMES и са натоварени по-конкретно с
осигуряването на съответствие с действащите нормативни документи
за защита на данните. Те използват анонимни данни за плащанията,
за да може да бъде открито и предотвратено всяко злонамерено
използване на процедурите за плащане. В случай на нарушение
процедурата на плащане ще бъде анулирана. В допълнение TRAVIAN
GAMES си запазва правото да използва наличните данни, за да
реализира допълнителни мерки, както и да потенциално да ги слее с
други данни.

TRAVIAN GAMES има право да предоставя данни на трети страни, на
които са прехвърлени сумите, дължими от потребителя на TRAVIAN
GAMES, или на трети страни, които носят отговорност за
осъществяване на плащането, дотолкова, че да осъществи събирането
на дължимите суми или такси.

ж

Онлайн реклама, базирана на употребата

При използване на уеб сайта на Travian биват показвани реклами,
които са оптимизирани спрямо вашите предпочитания. Показаните
рекламодатели събират индивидуално анонимизирана информация
относно вашето потребителско поведение. Събират се например данни
относно посетените уеб сайтове, приетите оферти и кликнатите
банери. Потребителите не могат да бъдат персонално идентифицирани
на база събраната информация в съответствие със законовите
разпоредби поради псевдономизацията на събраните данни. Поради
технически причини IP адреси се събират, но не се използват за
реклама на база потребителското поведение, и са напълно
анонимизирани.
Можете да намерите повече информация относно как Google използва
рекламни технологии за обработка на данни чрез следния линк:
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
Ако не желаете да получавате таргетирани реклами от Google, можете
да дезактивирате това от следния линк:
http://www.google.com/ads/preferences
Уеб сайтът на Travian, който посещавате, използва следните услуги
или доставчици на услуги:
-

Google AdSense, услуга, която интегрира реклами от Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Google Ad Exchange, услуга, която интегрира реклами от Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Fyber GmbH, Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany
ATG Ad Tech Group GmbH, Stresemannstr. 342, 22761 Hamburg,
Germany

В допълнение позволяваме на трети страни, като медийни агенции, да
слагат бисквитки с цел анализиране на употребата на онлайн
рекламиране и за да ви представят тартегирана реклама на база

вашите предпочитания в нашите уеб сайтове. Също така това
позволява на медийните агенции да адресират целевата група на
своите реклами възможно най-точно и без да рекламират излишно
съдържание. Анонимни статистики биват генерирани и данните се
използват с цел проучвания на пазара. Данните не могат да доведат
до идентифициране на ничия самоличност.
Нашият уеб сайт на Travian също използва „conversion tracking pixels“
от Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA,
www.facebook.com („Facebook“) и/или Twitter International Company,
The Academy 42, Pearse Street, Dublin 2, Ireland,
http://www.twitter.com („Twitter“) и/или Google AdWords, Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
www.google.com/adwords („Google“). Този инструмент ни позволява да
следим действията на потребителите, след като са били препратени
чрез кликване върху реклама на наш партньор в уеб сайт на
доставчика. Това означава, че можем да записваме ефективността на
Facebook, Twitter ads или Google ads със статистическа цел за
проучвания на пазара. Събраните по този начин данни са анонимни.
Следователно ние не можем да виждаме никаква лична информация,
притежавана от индивидуален потребител. Събраните данни са
съхранявани и обработвани от Facebook, Twitter или Google. Ние ви
информираме относно това в съответствие с достъпната ни
информация към този момент. Facebook, Twitter и Google могат да
комбинират тези данни с вашият Facebook, Twitter или Google акаунт и
да използват данните според тяхната политиката за защита на данните
на
https://www.facebook.com/about/privacy/
или
https://twitter.com/privacy
за собствени рекламни цели.
Проследяването на конверсиите позволява на Facebook, Twitter,
Google и техните партньори да ви показват реклами в и извън
Facebook, Twitter или Google Display Network. И в двата случая
бисквитка бива съхранена на вашият компютър за тази цел.
Моля, кликнете тук, ако желаете да оттеглите съгласието си за това:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
или

https://twitter.com/settings/security.

ч.
Употреба чрез платформа на трета страна; мобилно
проследяване
Ние използваме технологии за мобилно проследяване, за да
подобряваме и оптимизираме постоянно нашите предложения. Ние
използваме услугите на adjust GmbH, Saarbrücker Str. 38a, 10405
Berlin, Germany (www.adjust.com) за тази цел. С използването на тези
услуги ние събираме статистически данни как нашите уеб сайтове са
използвани, за да подобряваме постоянно нашите предложения.
Относно употребата на нашите приложения ние получаваме
информация от мобилните ви устройства, която след това записваме и
оценяваме. Следните данни биват събирани: IP адреси, които веднага
се анонимизират, MAC адреси, анонимизиран ID (IDentifier For
Advertisers - IDFA или Google Advertiser ID - GAID) на устройството,
вид уеб браузър, език, доставчик на интернет, статус на мрежата,
часова зона, линк към страницата за достъп и изход, прекараното
време и дата на достъп, clickstream данни и друга статистическа
информация относно употребата на нашите услуги. Не може да бъде
установена самоличност на базата на тази информация. Събраната по
този начин информация се използва за създаването на анонимни
профили на употреба. Събраните чрез използването на технология за
проследяване данни не се използват, за да се идентифицира
посетителят на тези уеб сайтове без съгласието на съответното лице.
Събирането и съхраняването на данни може да бъде забранено,
ефективно занапред, чрез промяната на настройките на вашето
мобилно устройство, както е описано в секция 8.
3.
Трансфер на Вашите данни към трети страни
В някои случаи TRAVIAN GAMES ще препраща личните Ви данни на
следните трети страни:





Доставчици на обслужване, свързано с плащанията (вижте погоре)
Доставчици на ИТ обслужване (например доставчици на имейл,
доставчици на хостинг)
Услуги, свързани с бази данни (например анализ на рекламни
кампании)
Свързани компании (например данни за плащанията на TG
Payment GmbH)



Държавни учреждения (например разследващи органи)

Тези трети страни са задължени по закон да обработват личните Ви
данни по поверителен и защитен начин в съответствие с действащите
законови разпоредби. Третите страни могат да получат достъп до
личните Ви данни единствено ако това е необходимо за изпълнение на
договорните им задължения, при положение че има законово
основание за такъв достъп.
Освен това TRAVIAN GAMES ще позволява на третите страни да влизат
в контакт с Вас с рекламна цел единствено с изричното Ви
предварително съгласие, като в такъв случай TRAVIAN GAMES ще
препраща имейл адреса Ви на такива трети страни.

4.

Технически характеристики

a
„Бисквитки“
„Бисквитките“ представляват малки файлове, които позволяват на
TRAVIAN GAMES да запише определена информация за Вашето
устройство, например за да Ви идентифицира, когато посещавате
повторно някой уеб сайт, или за генериране на статистически данни.
Повечето „бисквитки“ се изтриват автоматично, когато затворите
браузъра или излезете от всички уеб сайтове или игри, управлявани
от TRAVIAN GAMES. Някои бисквитки обаче може да бъдат запазени за
по-дълъг период. В горните раздели е описано по-подробно как
TRAVIAN GAMES използва „бисквитките“.

b
Уеб маяци
TRAVIAN GAMES използва „уеб маяци“ (известни също като прозрачни
GIF или уеб бъгове и т.н.) Уеб маякът е връзка, поставена в уебсайт,
която сочи към малко графично изображение. При влизане в уеб сайта
чрез вградената връзка малкото графично изображение ще бъде
поискано автоматично. TRAVIAN GAMES използва уеб маяци за
оптимизиране на уеб сайтове и рекламни кампании, като се преброява
и записва броят на посещенията в конкретен уеб сайт, дали и кога е
отворен даден имейл и т.н. В горните раздели е описано по-подробно
как TRAVIAN GAMES използва уеб маяците.

в
Социални плъгини
TRAVIAN GAMES използва социални плъгини в уеб сайтовете и игрите
си, като бутона „Like“ (Харесвам) на Facebook или Facebook Connect
(Свързване чрез Facebook) и бутона „Google +1“ на Google. Функцията
за споделяне на социалните плъгини се състои в това, че когато
получавате достъп до уеб сайт на TRAVIAN GAMES, който използва
социален плъгин, същите данни ще бъдат препратени към доставчика
на този плъгин, както ако осъществите директен достъп до уеб сайта
на доставчика.. Когато например влезете в уеб сайт на доставчик, в
който е вграден бутон „Like“ (Харесвам) на Facebook, Facebook ще
получи данни за IP адреса Ви, за версията на браузъра, за
резолюцията на екрана, за операционната система на устройството,
което сте използвали за достъп до сайта, както и URL адреса на уеб
сайта, съдържащ бутона „Like“ (Харесвам). Това се осъществява дори
ако не сте използвали нито една от услугите, предлагани от такива
доставчици. Ако плъгинът е предоставен от Facebook или Google,
горепосочените данни ще бъдат прехвърлени в САЩ.
Ще бъде препратена допълнителна информация, ако влезете в някоя
от тези услуги и/или ако използвате социалния плъгин, докато имате
достъп до сайта. Моля, консултирайте се със съответния доставчик
относно данните, които ще бъдат препратени в такъв случай.

г
Google Analytics
TRAVIAN GAMES използва аналитичния инструмент Google Analytics за
своите уеб сайтове, игри и начални страници на игри. Google Analytics
използва „бисквитки”, за да ни позволи да анализираме посещенията
ви на игрите и уеб сайтовете на TRAVIAN GAMES. За тази цел Google
Analytics събира данни, като използва посещенията, т.е. техническите
характеристики на устройството, чрез което сте посетили страниците,
както и активността Ви в уеб сайтовете и игрите на TRAVIAN GAMES.
След това Google Analytics анализира тези данни в обхвата на
договорните си задължения спрямо TRAVIAN GAMES, за да състави
отчети, които включват информация относно URL адресите, от които е
осъществен достъп до уеб сайт или игра на TRAVIAN GAMES, колко
дълго е останал потребителят в уеб сайта или играта на TRAVIAN
GAMES, както и обобщение на активността му по време на
посещението. TRAVIAN GAMES е конфигурирала инструмента Google
Analytics така, че да изтрива последните осем цифри от Вашия IP
адрес, преди да бъде запазен в Европа. Можете да забраните
употребата на „бисквитки” в настройките на браузъра си, но обърнете

внимание, че така ще ограничите употребата на всички игри или уеб
сайтове на TRAVIAN GAMES. Можете също така да изтеглите и
инсталирате съответния плъгин за Вашия браузър от този линк:
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) и JavaScript кодът на
Google Analytics ще получи инструкции да не изпраща информация
относно посещенията ви на игри или уеб сайтове на TRAVIAN GAMES
към Google Analytics.

д
SWRVE
TRAVIAN GAMES използва уеб аналитичния инструмент SWRVE за
своите игри. Затова части от код са използвани в програмния код на
играта или мобилните приложенията, които биват активирани, когато
извършите определено действие, уточнено от TRAVIAN GAMES
(например регистрация, активация, вход, изтриване на акаунт,
покупка на кредити и др.). Веднъж активирана, следната информация
ще бъде изпращана на SWRVE сървъри разположени в ЕС: име на
играта или уеб сайта, версия на страната на играта, случайно
генериран или анонимизиран идентификационен номер на вашия
акаунт, определен за съответното действие идентификационен номер,
описание на съответното действие, време, ID на сесията на браузъра.
Ако използвате една от игрите на TRAVIAN GAMES чрез мобилно
приложение, следната информация също бива прехвърляна: статус на
мрежата (например 3G, Wi-Fi), операционна система (без серийния
номер) и дали устройството е смартфон, или таблет. SWRVE след това
анализира тези данни в обхвата на своите договорни задължения за
TRAVIAN GAMES, за да създава доклади с цел да установи как игра
или мобилно приложение бива използвано. В допълнение SWRVE
използва прехвърлените данни в анонимизирана форма, за да уведоми
TRAVIAN GAMES и други клиенти на SWRVE за общи изявления
относно поведението на потребителите. Освен тази употреба на
информацията в анонимизирана форма SWRVE запазва и използва
прехвърлената от TRAVIAN GAMES информация само в обхвата на
договорните си задължения и според инструкциите на TRAVIAN
GAMES. Можете да възразите срещу събирането на данни и
съхраняването им по всяко време, ефективно занапред. Моля,
изпратете желанието си за отмяна на имейл адреса, показан по-долу.
Никакви други разходи няма да възникнат освен разходите по
предаването на това отхвърляне.

e

Push уведомления

Ако сте активирали съответната функция на мобилното си устройство,
TRAVIAN GAMES може да изпраща push уведомления към вашето
мобилно устройство, за да сподели ъпдейти за игри или други важни
новини. Можете да управлявате push уведомленията в страницата
„Опции“ или „Настройки“ на вашето мобилно приложение или в
настройките на устройството ви.
5.
Анулиране на съгласие
Можете да анулирате съгласието си по всяко време, освен ако
TRAVIAN GAMES обработва личните Ви данни за договорни или
юридически цели. Ако анулирането засяга приемането на информация
за игри или други имейли, информацията за всички игри или другите
имейли, които са Ви изпратени, включват възможност да прекратите
получаването на допълнителна информация за игри или на имейли.
Анулирането няма да бъде свързано с други разходи, освен с тези за
предаването му.
6.
Промени или изтриване на лични данни
Можете да променяте личните си данни по всяко време (например да
ги актуализирате или коригирате) или да ги изтриете изцяло. Моля,
имайте предвид, че TRAVIAN GAMES няма да може да изпълни
заявката Ви за изтриване, ако тя противоречи на задължения за
запазване на записи или на някакви легитимни интереси на TRAVIAN
GAMES или на трети страни. Ако искате TRAVIAN GAMES да промени
личните Ви данни или да спре да ги използва, моля, свържете се с
TRAVIAN GAMES на адрес privacy@traviangames.com. След това
TRAVIAN GAMES ще направи изискваните промени или ще изтрие
данните Ви възможно най-бързо. TRAVIAN GAMES трябва да Ви
напомни обаче, че по технически или организационни причини някои
мерки могат да продължат и след като сте подали заявката си за
изтриване, ако са били стартирани, но не и завършени към този
момент.

7.
Информация за личните данни
При поискване TRAVIAN GAMES ще Ви уведоми безплатно за всички
Ваши лични данни, които са запазени. Тази информация ще Ви бъде
изпратена в електронна форма, обикновено чрез имейл.

8.

Дезактивиране на вашия проследяващ ID

За мобилни устройства на Apple: Отворете настройките на вашето
мобилно устройство (например iPhone или iPad) и изберете
„Поверителност на данните“ от менюто. Можете да дезактивирате
следенето на реклами чрез „Рекламиране“.
За устройства с Android: Отворете настройките във вашия списък с
приложения и докоснете рекламния бутон. Можете да деактивирате
Google Advertising ID, щом прозорецът бъде отворен.
9.
Финални разпоредби
TRAVIAN GAMES си запазва правото да променя по всяко време тези
правила за поверителност; TRAVIAN GAMES обаче винаги ще спазва
приложимите законови разпоредби относно защитата на данните.

Ако имате някакви общи въпроси относно тези правила за
поверителност и относно защитата на данните в TRAVIAN GAMES,
моля, свържете се с нас на долупосочените адреси. Ако е възможно,
използвайте за целта имейл адреса, който сте посочили при
регистрирането в играта.

Имейл:
privacy@traviangames.com

Пощенски адрес:
Travian Games GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 22
80807 Munich

Дата: 1 август 2015 г.

