
Политика за поверителност за InControl 

Последна актуализация: 28 ноември 2021 г.  

КАКВО МОЖЕТЕ ДА ОЧАКВАТЕ ДА НАУЧИТЕ ПРИ ПРОЧИТАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА 

ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

Jaguar Land Rover е един от водещите в света производители на автомобили от горен клас. Иновациите 

и дизайнът предлагат на нашите клиенти изживявания, които не могат да забравят цял живот – 

предвиждащи и надхвърлящи техните нужди и очаквания. Качеството и върховите постижения са 

нашите отличителни характеристики. Грижата за нашите клиенти е от първостепенно значение.  

Ние зачитаме неприкосновеността на личния живот на всеки човек, чиято информация обработваме. 

Настоящата Политика за поверителност обяснява как използваме личните данни, получени от Вас при 

използването на услугите на My InControl и използването на нашите автомобили (наричани по-долу в 

настоящата Политика за поверителност „автомобили“), продукти и услуги, и Ви информира за Вашите 

права за защита на данните.  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ 

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ДАННИ: КОИ СМЕ НИЕ И КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С 

НАС 

Кои сме ние: Когато в настоящата Политика за поверителност се споменава „Jaguar Land Rover“, 

„JLR“, „ние“, „наш“ или „нас“, се има предвид администраторът на данни: Jaguar Land Rover Limited, 

със седалище и адрес на управление: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Англия, и 

регистрационен номер: 1672070.  

Ако искате да научите повече за групата Jaguar Land Rover, моля, вижте полето „Разкажете ми 

повече“ по-долу. 

Данни за контакт с Центъра за връзка с клиенти: за всякакви запитвания във връзка с 

настоящата Политика за поверителност или с продуктите и услугите, включени в нея, можете да 

намерите нашите данни за контакт на следната уебстраница: jlr-euro-importer-customer-

relations@jaguarlandrover.com. 

РАЗКАЖЕТЕ МИ ПОВЕЧЕ... 

… за групата JAGUAR LAND ROVER ... 

 Jaguar Land Rover е част от група компании, чиято компания майка е Jaguar Land Rover Automotive 

plc. Можете да намерете повече фирмена информация за Jaguar Land Rover на нашия уебсайт на 

адрес: https://www.jaguarlandrover.com/.  

Jaguar Land Rover е част от групата Tata. Повече информация за групата Tata и компаниите на Tata 

може да бъда намерена тук: http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust и 

http://www.tata.com/company/index/Tata-companies  
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2. ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

• Настоящата Политика за поверителност ще се прилага при използването от Ваша страна на: 

o „Приложението InControl Remote“ е приложението за смартфон („Приложение“), което 

сте изтеглили от онлайн магазина на Вашия смартфон или джобно устройство (наричани 

общо „Устройство“), което Ви позволява да използвате функциите „Remote Essentials“ 

и, в зависимост от Вашия абонамент, функциите „Remote/Remote Premium“; 

o „Приложението Remote Park Assist“, което е приложението за смартфон, което сте 

изтеглили от онлайн магазина и което Ви позволява да използвате функциите „Remote 

Park Assist“.  

o уебсайта на My InControl, от който имате достъп до акаунта си за услугите InControl и до 

определени услуги InControl; 

o всяка от следните услуги „InControl“ (в зависимост от модела на Вашия автомобил и 

абонамента Ви): (i) услугите, предоставяни чрез приложението InControl Remote, 

приложението Remote Park Assist и уебсайта на My InControl; (ii) услугите „SOS 

Emergency Call“; (iii) услугите „Optimised Roadside Assistance“; (iv) услугите „InControl 

Secure Tracker/Secure Tracker Pro“; и (v) всички свързани или налични чрез InControl 

приложения и услуги („Услуги InControl“); 

o инфотейнмънт системата, включително функциите InControl Touch Pro и Pivi Pro; 

(Употребата на думата „Функции“ в настоящата Политика за поверителност се прилага 

за автомобили, оборудвани с InControl TouchPro или Pivi Pro, и покрива инфотейнмънт 

системата, свързаните услуги и функции за актуализация на софтуера и услугите „Live“ 

(включително всички софтуерни продукти, изображения, текст, данни и друго 

съдържание, представляващо част от тези функции или свързано с тях); и  

o други свързани с автомобила системи и услуги. 

Моля, обърнете внимание, че тази Политика за поверителност не се отнася за уебсайтовете на 

трети страни, до които имате достъп във връзка с използването на услугите InControl или по друг 

начин, или за услуги или функции, за които сте се регистрирали с трета страна, за да ги 

получавате директно – моля, в такива случаи направете справка с политиката за поверителност 

на съответната трета страна. 

Настоящата Политика за поверителност определя правилата, по които данните, включително 

всички лични данни, които събираме от Вас или които ни предоставяте, ще бъдат обработвани 

от нас в резултат от използването от Ваша страна на уебсайта на My InControl или на нашите 

автомобили, продукти и услуги, описани в настоящия раздел 2. Моля, прочетете я внимателно, 

за да разберете нашите практики по отношение на събирането на данни и Вашите лични данни 

и начина, по който ще ги третираме.  

Моля, имайте предвид, че е Ваша отговорността да предупредите всички пътници и хора, които 

упълномощавате да използват Вашия автомобил, инфотейнмънт системата и/или услугите 
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InControl, за практиките за поверителност, описани в настоящата Политика за поверителност 

(включително начините, по които можем да събираме и използваме данни от автомобила и/или 

свързани с ползвателите на автомобила).  

3. ВИДОВЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ 

Възможно е да събираме и обработваме следните данни за Вас и/или за автомобила(ите) Ви: 

• Изпратена информация: информация, която предоставяте чрез попълването на онлайн 

формуляри при настройката на Вашия акаунт за услугите InControl или при използването от 

Ваша страна на уебсайта на My InControl и на услугите InControl, чрез използването на 

инфотейнмънт системата на автомобила Ви и нейните Функции, информация, която е 

възможно да сте ни предоставили по друг начин директно (например когато комуникирате с нас 

по телефона или по електронната поща, или чрез един от формулярите на уебсайта на My 

InControl), или такава, която упълномощеният търговец (от когото сте закупили или наели 

автомобила) предоставя от Ваше име при настройката на Вашия акаунт за услуги InControl, или 

по друг начин във връзка със или в резултат на някаква друга комуникация с Вас. Тази 

информация ще зависи от естеството на дейностите Ви, но е възможно да включва Вашето 

име, адрес, телефонен номер (включително номер на смартфон), имейл адрес, предпочитан 

език, парола и ПИН кодове за Вашия акаунт за услугите InControl, избраните настройки и 

предпочитания за инфотейнмънт системата на автомобила Ви, както и информация за 

предпочитания(те) от Вас упълномощен(и) търговец(ци). 

• Допълнителна информация: 

o ако се свържете с нас, може да съхраним запис на тази кореспонденция; и 

o подробности за трансакциите, които извършвате през уебсайта на My InControl. 

• Информация за устройството (включително местоположение): възможно е да събираме 

информация за Устройството или всеки компютър, който може да използвате за достъп до 

нашите уебсайтове или за изтегляне на копие на приложението за смартфон InControl Remote 

или приложението Remote Park Assist на Вашето Устройство, включително операционната 

система, марката, модела и версията, уникалния идентификатор за инсталиране на 

приложението InControl Remote и/или приложението Remote Park Assist, настройките за 

местоположение на Устройството и кода на държавата. Приложението InControl Remote също 

може да събира информация за местоположението на Вашето устройство, както и маркери и 

потребителско име за идентификация, но тази информация няма да ни бъде предадена. 

Съгласията, които давате, за да изтеглите приложението InControl Remote, включват съгласие 

за използване на GPS данни или данни за местоположение за свързаните с приложението 

услуги, включително картографска информация. Можете да ограничите достъпа до или 

събирането на информация за местоположението на устройството Ви, като забраните 

функциите за местоположение на устройството или като не използвате функциите на 

Устройството, изискващи информация за местоположение.  Моля, имайте предвид, че това е 

възможно да се отрази върху предлаганите Ви услуги, свързани с приложението. Нашите 

Приложения могат да Ви предложат да разрешите използването на пръстов отпечатък или 
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сканиране на ретината от Вашето Устройство, за да потвърдите самоличността си в 

Приложението; в такъв случай ние няма да събираме данни за Вашия пръстов отпечатък или 

сканиране на ретината, ще получим единствено потвърждение от Вашето Устройство, че 

проверката за потвърждаване е преминала успешно.  Повече информация относно данните за 

устройството, автоматизираното събиране на данни и бисквитките можете да намерите в 

нашата Политика за бисквитките по-долу. 

• Информация за идентификация на автомобила: информация за автомобила(ите), 

който/които сте регистрирали за услугите InControl, или друг такъв автомобил, който е 

идентифициран по друг начин (например чрез търговец на дребно) като свързан с Вас, 

включително идентификационния номер на превозното средство (VIN), марката, модела, 

годината на модела, характеристиките, регистрационния номер, датата на закупуване или 

наемане, както и упълномощения търговец, от когото сте закупили или наели автомобила.  

• Информация за местоположение: За да Ви предоставим услугите InControl, е необходимо 

ние и нашите доставчици на услуги да използваме данните за местоположение, изпратени от 

Вашия автомобил, включително информация за мястото, където е бил паркиран последно. Ще 

събираме и обработваме и друга информация за местоположението във връзка с автомобила 

във всеки един момент като част от функцията „проследяване на пътуването“ („Пътувания“) 

на услугите InControl. Информацията, която ще събираме и обработваме като част от тази 

функция, е изложена по-долу в раздел „Информация за пътуването“. Последното място за 

паркиране на автомобила винаги ще бъде проследявано и не може да бъде изключено за 

периода, през който получавате услугите InControl. Поради това Вие сте в състояние да 

изключите функцията „Пътувания“ по всяко време чрез уебсайта на My InControl и 

приложението InControl Remote. Ако обаче е активирана функцията „SOS Emergency Call“, 

„Optimised Assistance“ или „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro“, тогава данните в 

реално време за местоположението на автомобила ще бъдат активирани автоматично при 

възникване на съответното задействащо събитие, като например когато Вашият автомобил 

бъде изтеглен при изключено запалване, когато е преместен по начин, който задейства 

„InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro“, или съответно при отварянето на въздушните 

възглавници на автомобила, и изпратени на доставчика на съответната услуга и/или на 

службите за спешна помощ (според случая), дори и да сте изключили функцията „Пътувания“. 

За пълни подробности относно съответните задействащи събития, моля, направете справка с 

наръчника на автомобила. Информацията за местоположение също така е необходима 

(отделно от функционалността „Информация за пътуването“), за да се използва 

функционалността на някои услуги и функции InControl, включително: локализиране на 

автомобила на карта и получаване на указания как да се върнете до него пеша, както и 

локализиране на автомобила на препълнен паркинг с функционалността за звуков и светлинен 

сигнал. Дори и да не сте активирали акаунта си за услугите InControl, е възможно 

автомобилът автоматично да стартира обаждане към службите за спешна помощ чрез 

функцията за ограничени спешни обаждания или може да бъдете в състояние ръчно да 

стартирате гласово обаждане за спешна помощ чрез функцията за ограничени спешни 

обаждания. Възникването на такова обаждане може да предаде на нас и/или на нашите 

доставчици на услуги за спешна помощ информация, включително местоположение на 

автомобила, време и идентификатор на автомобила, както е описано в наръчника на 
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Вашия автомобил, който можете да намерите тук: https://www.ownerinfo.jaguar.com и 

https://www.ownerinfo.landrover.com.  

• Информация за пътуването: информация за пътуването Ви, изпратена от автомобила, 

включително разстоянието на пътуването, местоположението в реално време, 

продължителността на пътуването, средната скорост и данните за ефективността на 

пътуването. Както е посочено по-горе, можете да изключите функцията „Пътувания“ чрез 

уебсайта на My InControl и приложението InControl Remote. Това ще предотврати изпращането 

на каквато и да е от посочената по-горе информация от автомобила (с изключение на 

последното място за паркиране). Както е отбелязано по-горе, ако обаче е активирана 

функцията „SOS Emergency Call“, „Optimised Roadside Assistance“ или „InControl Secure 

Tracker/Secure Tracker Pro“, данните за местоположението на автомобила ще бъдат изпратени 

до съответния доставчик на услуги и/или спешни услуги (според случая) дори ако сте 

изключили функцията „Пътувания“.  

• Информация за регистъра на речеви данни: гласовите данни и подадените данни, които се 

споделят с нашите доставчици на гласови услуги, за да се даде възможност за отговор на 

Вашите гласови команди, може да включват следното: аудиофайлове, свързани аудиозаписи 

и регистрационни файлове. 

• Информация за експлоатацията на автомобила: това включва технически данни, свързани 

с автомобила като продукт, включително данни за компонентите на автомобила (например 

сериен номер, версия на софтуера); качество и обслужване на автомобила (например 

диагностични кодове за проблеми); информация за участие на автомобила в произшествие, 

като например че са се отворили въздушните възглавници или са се задействали сензорите; и 

друга информация за експлоатацията на автомобила в хода на ежедневната му употреба, 

включително, но не само, относно количеството гориво, разстоянието до празен резервоар, 

показанията на километража, оставащия пробег до обслужване, нивото на охладителната 

течност, нивото на течността за чистачките, състоянието на спирачната течност, износването 

на спирачните накладки, налягането в гумите, неизправност на сензора за налягането в гумите, 

неизправността на двигателя, нивото на маслото, състоянието на вратите и прозорците, дали 

коланите са поставени, както и информация от всякакви сензори, например в колата, на волана, 

или информация от камерата, включително дали купето е отворено, дали багажникът е 

отворен, дали предният капак е отворен, информация за акумулатора, включително 

напрежението, информация за емисиите, както и дали алармата е включена или задействана.  

• Информация от регистрационните файлове: За целите на настоящата Политика за 

поверителност „Информация от регистрационните файлове“ се отнася до действията, 

записани в регистрационните файлове, или заявките, направени към нашите системи във 

връзка с начина, по който използвате модула за инфотейнмънт и неговите Функции и Услугите 

InControl. Ние автоматично ще събираме и съхраняваме информация, свързана с обаждания 

към „SOS Emergency Call“ и „Optimised Roadside Assistance“, направени от автомобила 

(включително датата, времетраенето, съдържанието на обаждането и броя на извършените 

обаждания), („Информация от регистрационните файлове на обажданията“), като 

използването на тези данни е описано по-долу. Когато влизате в уебсайта на My InControl, 

използвате инфотейнмънт системата или функциите, свързвате SIM карта или сдвоявате 

https://www.ownerinfo.jaguar.com/
https://www.ownerinfo.landrover.com/


 

 

INCONTROL    5 

устройство, е възможно автоматично да събираме и съхраняваме определена информация в 

регистрационните файлове на сървъра, включително, но не само, адреси на интернет 

протоколи (IP), доставчик на интернет услуги (ISP), данни за направени щраквания, вид и език 

на браузъра, разглеждани и изходящи страници и маркировки за дата или час („Информация 

от регистрационните файлове на уеб сайта“). Възможно е също така да събираме и 

съхраняваме информация, свързана с използването от Ваша страна на услугите за 

приложението InControl Remote и съобщенията за състоянието на автомобила, изпратени от 

автомобила Ви до приложението InControl Remote („Информация от регистрационните 

файлове на приложението“) и от използването от Вас на инфотейнмънт системата на 

автомобила, включена SIM карта или сдвоено устройство („Информация за устройството“).   

• Защитно удостоверяване: Данни за идентификация на автомобила и маркери за 

удостоверяване. 

• Информация за функциите: информация за конкретна функция, като предпочитания, 

бележки, медии и информация, която решите да предоставите на Функциите, които използвате; 

информация, свързана с използването на съдържание; потребителски настройки, като 

активиране на функцията „Запомни ме“; данни за удостоверяване на сигурността; информация 

за локализация от рода на часова зона, език и държава; модел и марка на автомобила; 

съответна информация от регистрационните файлове. 

• Функции „Запомни ме“ и „Запомни ПИН“: Вашият автомобил може да има функция „Запомни 

ме“ или „Запомни ПИН“ за някои характеристики на пакета InControl. Тази функция, ако 

изберете да я разрешите, Ви позволява да оставате автоматично регистрирани към 

автомобила за по-удобен достъп до функциите. Моля, имайте предвид, че докато тази функция 

е активна, всяко друго лице, използващо автомобила, ще има достъп до Вашите съхранени 

настройки, Функции и лични данни в автомобила и да използва Услугите InControl в 

автомобила, все едно сте Вие. Ако не искате други потребители да имат достъп, отговорността 

е Ваша да се уверите, че функцията „Запомни ме“ или „Запомни ПИН“ е забранена, и да 

излезете от съответните функции. 

• Маркетингови данни: Възможно е да получаваме от Вас директно, или да получаваме от 

търговци или други партньори от трети страни, Вашите данни за контакт, маркетингови 

преференции или друга информация, където има подходящо уведомление и в съответствие с 

приложимите закони за защита на данните. Вие имате право да поискате да не използваме 

личните Ви данни за маркетингови цели. За допълнителна информация по тези въпроси, моля, 

вижте Вашите права за защита на данните в раздел 9 (Вашите права за защита на данните) 

по-долу. 

• Публични източници на данни: Възможно е да използваме публични източници на данни, 

например за поддръжка на функционалност или услуги (напр. поддръжка за проверки на 

удостоверяването или проверки за измама), и/или за осигуряване на точността на 

съхраняваните от нас данни. Например възможно е от време на време да правим проверки в 

отдел „Пътна полиция“, за да сме сигурни, че информацията за собственика на нашия 

автомобил е винаги актуална. 
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• Данни от трети страни: Възможно е да получим данни от трети страни по начините, които 

обясняваме в раздел 5 по-долу. 

• Функции на системата за инфотейнмънт и софтуерни актуализации: Възможно е да 

използваме съхранени данни (като например VIN) за записване на избора на предпочитания, 

за подпомагане на предоставянето от нас на софтуерни актуализации и за отговор на 

запитвания и всякакви необходими бизнес изисквания във връзка с предоставянето на 

софтуерни актуализации.   

• Данни за приложението Remote Park Assist: приложението Remote Park Assist разчита на 

Wif-Fi връзка между Вашето Устройство и автомобила. Когато управлявате Вашия автомобил, 

сигналите ще се обработват само на хардуера на автомобила и не се изпращат до нашите 

сървъри извън борда. Ние ще поискаме данните за вход в акаунта Ви за InControl и ПИН, когато 

влезете в приложението Remote Park Assist. Това ни позволява да проверим дали имате 

валиден акаунт за InControl и след като автомобилът Ви е успешно свързан с Вашето 

Устройство, да покажем определена информация за Вашия автомобил в приложението Remote 

Park Assist.  

Моля, имайте предвид, че е възможно да свържем Изпратената информация с другата подробно 

описана по-горе информация, а ако направим това, ще третираме комбинираната информация 

като лични данни в съответствие с настоящата Политика за поверителност дотогава, докато те се 

съчетават. 

4. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ДАННИТЕ ЗА АВТОМОБИЛА И ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.  

 

Ние използваме данните за автомобила и личните данни за обработка и отговаряне на 

изискванията за обслужване и исканията за информация, за разбиране на използването на 

услугата, автомобила и Приложението, за вътрешна научноизследователска и развойна дейност 

и за да направим нашите продукти и услуги възможно най-ефективни. За повече информация 

относно нашата обработка на данните и съответните правни основания, моля, вижте полето 

„Разкажете ми повече“ по-долу. 

РАЗКАЖЕТЕ МИ ПОВЕЧЕ... 

Основните приложения на Вашите лични данни: 

Дейности, които може да изискват събирането или 

обработването на лична информация: 

Видовете информация, която сме 

обработили: 

o Задължителни за отрасъла/законодателни изисквания, 

като: 

▪ Спешни услуги (eCall), когато това се изисква по закон. 

▪ Поддържане на функции и услуги, киберсигурност и 

безопасност (включително чрез пускане на 

актуализации на софтуера по безжичен интернет). 

▪ Предаването или споделянето на данни, произхождащи 

от автомобила, със съответните органи съгласно 

законовите изисквания.  

▪ Изпратена информация 

▪ Информация за идентификация 

на автомобила 

▪ Информация за 

местоположението 

▪ Информация за пътуването 

▪ Информация за работата на 

автомобила 

▪ Информация от 

регистрационните файлове,  
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o Предаване на спешно съобщение във връзка с 

безопасността или известие за изтегляне на продукт 

o Управление на правни и регулаторни изисквания или 

правни искове, включително за цели, като: 

▪ За спазване на нашите правни задължения или защита 

на законните ни права.  

▪ За предотвратяване/разкриване на престъпления 

(включително, когато това се изисква за съдействие на 

съответното кметство, правоприлагащите агенции, като 

например полицията, отдела „Пътна полиция“ или 

всеки друг публичен орган, или орган за наказателно 

разследване, или за защитата на националната 

сигурност). 

▪ Публични източници на данни 

▪ Данни на трети страни. 

▪ Информация за устройството  

o Настройка и експлоатация на функциите и услугите на 

автомобила (включително чрез доставчици на функции 

на трети страни): 

По-специално имайте предвид, че: 
▪ Информацията за местоположението ще бъде 

обработвана според необходимостта за 

предоставянето на функции и услуги, базирани на 

местоположението, за които сте се регистрирали или 

заявили.  

▪ Информацията за регистъра на речеви данни ще се 

обработва и споделя със съответните доставчици на 

услуги стриктно за целите на управлението на функции 

и услуги, активирани с реч.  

o Поддръжка на функции и услуги (включително чрез 

пускане на актуализации на софтуера по безжичен 

интернет): 

▪ Идентифициране на режими на отказ, корекции на 

грешки и диагностични и прогностични проблеми. 

▪ Разрешаване на проблеми, запитвания и оплаквания 

(включително управление на проблеми, свързани с 

гаранцията). 

o Мрежова и информационна сигурност: 

▪ За поддръжка на информационната сигурност на 

нашата мрежа и платформа и по-общо казано за 

защита на Вашата информация срещу загуба или 

повреда, кражба или неразрешен достъп.  

▪ Данните за удостоверяване се използват за влизане 

във Вашите акаунти при нас и за защита при 

използването на функциите и с цел предотвратяване на 

неразрешен достъп до тях. Тази информация се 

комуникира автоматично между нашите доставчици на 

услуги за удостоверяване на сигурността и на хостинг 

услуги, за да се провери самоличността и да се 

предотврати неразрешено използване на нашите 

услуги, включително услугите InControl. 

o Договор за услуги и комуникации, свързани с 

абонамент 

o Поддръжка на архив и общо администриране на 

договора/услугите 

▪ Изпратена информация 

▪ Информация за идентификация 

на автомобила  

▪ Информация за 

местоположението 

▪ Информация за пътуването  

▪ Информация за регистъра на 

речеви данни 

▪ Информация за работата на 

автомобила  

▪ Информация от 

регистрационните файлове,  

▪ Информация за функциите 

▪ Публични източници на данни  

▪ Данни на трети страни 

▪ Информация за сигурност и 

удостоверяване 

▪ Функции „Запомни ме“ и „Запомни 

ПИН“ 

 

o Отговаряне на запитвания на клиенти и разрешаване на 

проблеми (преди или след договора)   

▪ За вътрешни операции и административни цели 

(например това ще включва отстраняване на 

неизправности, тестване, подпомагане на нашите 

одитни изисквания, проучване на потенциална 

злоупотреба и отговор на всякакви запитвания, които 

може да направите) и в помощ на Вашите запитвания. 

▪ Изпратена информация  

▪ Информация за идентификация 

на автомобила 

▪ Маркетингови данни, 

▪ Информация за 

местоположението и информация 

за пътуването (освен когато по 

закон се изисква съгласие) 
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▪ Можем да записваме обаждания, проведени с Вас, за 
целите на обучението, за контрол на качеството и за 
разрешаване на спорове. 

o Комуникация, свързана с продукт/функция на клиента 

(когато не е от маркетингов или рекламен характер, 

напр. предоставяне на актуализации по отношение на 

договорни услуги или функции) 

o Известие за състоянието на автомобила (VHN): 

▪ За комуникация с Вас относно статуса на специфичните 

здравни предупреждения във Вашия автомобил. 

o Маркетингови и рекламни съобщения (когато те не 

изискват друго съгласие), като например: 

▪ Пощенски, телефонни, маркетингови или рекламни 

съобщения; 

▪ Маркетинг на цифрови или социални медии, когато 

това не е с индивидуален фокус; 

▪ Предложения за договор за услуги и подновяване на 

абонамент във връзка с Вашите настоящи услуги; 

▪ Маркетингови и рекламни съобщения, свързани с 

подобни продукти и услуги, 

освен ако не сте се отказали от получаването на такива 
съобщения.  

o Научноизследователска и развойна дейност, 

обобщаване на данни и анализ на данни: 

За целите на: 

▪ разработване и подобряване на продуктите;  

▪ идентифициране на режими на отказ, необходими 

корекции на грешки, диагностични и прогностични 

проблеми; и 

▪ оценка на използването на функции, тенденции и 

предпочитания.  

Това включва процеса на анонимизиране на данните за 
целите на по-нататъшни 
изследвания/анализи/статистически цели (включително без 
ограничение за целите на мрежовата и информационната 
сигурност).  

o Подобряване на Вашия уебсайт, инфотейнмънт и 

цялостно потребителско изживяване: 

▪ За да подобрите и опростите използването на 

уебсайтовете на Jaguar Land Rover, преживяванията в 

автомобила, функциите в приложението (например за 

откриване на размер на екрана, който да съответства 

на Устройството, до което получавате достъп в 

услугата) и да подпомагате използването от Вас на 

персонализирани области на уебсайта (включително 

обработка на Вашия достъп и използване на 

„клиентския портал“ и във Вашите пътувания за 

удостоверяване на еднократна идентификация).  

▪ Попълване предварително на полета с данни на 

уебсайта с цел подобряване и оптимизиране на Вашето 

онлайн изживяване.  

o Проверете промените в собствеността и поддръжката 

на автомобила, за да прекратите свързването на 

акаунта си за InControl  

o Поддръжка на архив и общо администриране: 

▪ За поддържане на нашия архив, администриране и 

поддържане на нашите услуги, приложения, уебсайтове 

и вградената в автомобила функционалност. 

▪ Данни за работата на автомобила 

▪ Информация за устройството 

▪ Данни на трети страни 

▪ Информация от 

регистрационните файлове 

▪ Информация от 

регистрационните файлове на 

обажданията 

▪ Информация от 

регистрационните файлове на 

приложението 

▪ Данни за сигурността и 

удостоверяването 

▪ Публични източници на данни 



 

 

INCONTROL    9 

▪ За обслужване на Вашите запитвания и всякакви други 

вътрешни операции и административни цели (това 

например ще включва отстраняване на неизправности, 

тестване, подпомагане на нашите одитни изисквания и 

отговор на всякакви запитвания, които може да 

направите, включително всякакви повдигнати от Вас 

въпроси, свързани с правата за защита на данните). 

 

Можем да записваме обаждания, проведени с Вас, за 

целите на обучението, за контрол на качеството и за 

разрешаване на спорове. 

o Корпоративни придобивания и продажби 

o Обобщаване на данни, анализи и профилиране: 

Както се посочва по-горе, ще извършваме проучвателни и 
аналитични дейности за информиране на нашите 
маркетингови стратегии, за създаване на по-добро 
разбиране на нашите клиенти и посетители; за подпомагане 
на рекламирането на нашите уебсайтове и за подобряване 
на предоставената от нас информация, функционалност и 
услуги на уебсайта. Когато използваме резултатите от тези 
дейности за профилиране и персонализирани маркетингови 
цели, както е описано допълнително по-долу, ние ще 
искаме Вашето съгласие.  

o Маркетингови и рекламни съобщения: 

▪ Може да Ви изпращаме маркетингови съобщения, 

включително по електронен път (напр. имейл, 

съобщение, цифрови или социални медии и т.н.), 

свързани с продукти или услуги, които може да 

представляват интерес за Вас. 

▪ Ние също така може да споделяме Вашите данни с 

нашата мрежа от независими трети страни за 

изпращане на маркетингови съобщения, включително 

по електронен път. 

▪ Може да използваме бисквитки за персонализирани 

маркетингови цели (моля, вижте нашата Cookies_Policy.  

o Използване на информация за местоположението за 

научноизследователска и развойна дейност, 

обобщаване на данни и данни (когато по закон се изисква 

съгласие за използване на необобщени/специфични 

геолокационни данни) 

o Актуализации на софтуера по безжичен интернет: 

▪ За да внедрите актуализации по безжичен интернет във 

Вашия автомобил, когато тези актуализации не са 

свързани с услуга, за която сте се абонирали или по 

друг начин се изисква предварително съгласие от 

страна на потребителя за тяхното внедряване. 

Забележка: когато събираме Вашите лични данни със съгласие 

за някоя от горепосочените цели, може по всяко време да 

оттеглите съгласието си да използваме Вашата информация. За 

допълнителни подробности, моля, вижте Оттегляне на 

съгласието Ви в Section_9 по-долу. Правото Ви да оттеглите 

съгласието си не засяга законосъобразността на обработката, 

която се е основавала на това съгласие преди неговото 

оттегляне. 

▪ Изпратена информация 

▪ Информация за идентификация 

на автомобила  

▪ Данни за работата на автомобила 

▪ Информация за 

местоположението 

▪ Информация за пътуването  

▪ Информация за работата на 

автомобила 

▪ Данни на трети страни 

▪ Маркетингови данни 
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5. С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИ ДАННИ 

 

Можем да споделяме Вашите лични данни с (и можем да получаваме информация за Вас и за 

автомобила(ите) Ви от):  

• Онези трети страни, които трябва да работят с тях, включително доставчици (вижте повече 

информация по-долу), трети страни доставчици на приложения, навигация и други доставчици 

на Функции и доставчици на услуги за свързани с автомобила и абонамента услуги 

(включително, но не само, Функции и услуги на гласовия асистент, финансови, 

застрахователни, гаранционни, услуги за лиценз/наемане), както и доставчици на услугите 

InControl, така че да можем да Ви предоставим и да следим за употребата и представянето на 

продуктите и услугите, за които отговаряте на изискванията, за които сте се абонирали или 

които сте поискали, или които са подходящи за Вашия автомобил, например услугите InControl 

или налични в автомобила услуги и софтуерни актуализации. 

• За да активирате услуги и Функции от трети страни, може да се наложи да свържете Вашия 

акаунт в InControl със съответния Ваш акаунт при трета страна. Ако решите да свържете 

Вашите акаунти, ние можем да споделим определена Изпратена информация, Информация за 

идентификация на автомобила, Информация за местоположението, Информация за 

пътуването, Информация за експлоатацията на автомобила, Информация от регистрационните 

файлове и/или Информация за функциите, поискана от външния доставчик на услуги, за да 

може да предоставя услугата или Функцията, която сте решили да активирате. Вижте 

политиката за поверителност на съответната трета страна за информация относно начина, по 

който нейните услуги обработват лични данни. 

• За да Ви предоставим услугите InControl: нашия доставчик на телематични услуги, службите за 

спешна помощ, нашия доставчик на услуги за пътна помощ, службите за проследяване на 

откраднат автомобил, местните власти, нашите доставчици на хостинг услуги, оператора(ите) 

на мобилни мрежи за услуги InControl, нашия(те) доставчик(ци) на анонимизирани аналитични 

услуги и нашия(те) доставчик(ци) на маркетингови услуги. 

• За да обработим подновяването на Вашия абонамент за услуги InControl и други подновявания 

на абонаменти, е необходимо също така да се разкрие информация, която се отнася до Вашия 

абонамент за услугите InControl, на нашия доставчик на услуги за електронна търговия. Това 

включва информация за идентификация на автомобила и лична информация, като например 

Вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес. Ние използваме трети страни за 

поддръжка на нашите административни функции с цел да имаме възможност да обработваме 

и включваме заявки за абонаментни услуги. Ще ограничим данните, които се споделят, до 

онези данни, които са необходими за предоставяне на услугата.  

•  Нашата мрежа от търговци, упълномощени сервизи и, когато това е приложимо, нашата мрежа 

от вносители (заедно нашата „Търговска мрежа“), така че да можем да изпълним искания за 

стоки, услуги и т.н. и да Ви уведомяваме за тях, както и за оценка и обучение, за да можем да 

повишим качеството на услугите, които получавате при взаимодействието с нашата Търговска 

мрежа. 
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• Компании от групата Jaguar Land Rover в съответствие с използването на данни, определено в 

настоящата Политика за поверителност. 

• Трети страни, в случай че продаваме или купуваме какъвто и да е бизнес или активи. 

• Ако имаме задължението да разкриваме или споделяме Вашите лични данни, за да се 

съобразим с някакви законови или регулаторни задължения или искания, или до степента, в 

която разкриването е разрешено от законодателството или от законово освобождаване от 

задължението (включително, но не само, разкриване за целите на съдебно производство, 

получаване на правни съвети или установяване, упражняване или защита на законни права, 

предотвратяването или разкриването на престъпления, задържането или наказателното 

преследване на нарушители или защитата на националната сигурност); или за прилагането на 

нашите договорни условия, за разследване на действителни или предполагаеми нарушения 

или за защитата на правата, собствеността или безопасността на Jaguar Land Rover или на 

клиентите ѝ. 

• Ако автомобилът Ви се притежава, е нает или се управлява от предприятие или друга 

организация, ние ще разкрием информацията за идентификация на автомобила на третата 

страна, за да им дадем възможност да управляват, подновят и оттеглят абонаментите за 

пакета InControl на автомобилите в техния автомобилен парк. 

Разполагаме с предпазни мерки с нашите доставчици на услуги, за да гарантираме, че Вашите данни 

се съхраняват сигурно и се използват в съответствие с целите, посочени в настоящата Политика за 

поверителност. РАЗКАЖЕТЕ МИ ПОВЕЧЕ... 

… за мрежата от независими трети страни на JLR ... 

Работим с редица независими трети страни за предоставяне на услуги, като например нашата 

Търговска мрежа, доставчици на кредитни продукти и продукти по договори за наем.  Възможно е 

личните данни да бъдат изпратени от Вас директно до тези субекти (например ако се свържете с тях 

по телефона, по електронната поща или чрез страници на техния уебсайт) или е възможно ние да 

споделим лични данни с тях, когато това е приложимо, за да съдействаме с Ваши запитвания или 

други изисквания за обслужване. 

Когато използвате уебсайтовете на Jaguar Land Rover, за да намерите или да се свържете с нашата 

Търговска мрежа, кредитор или доставчик на продукти по договори за наем, това са (освен ако не е 

посочено друго) независими предприятия, а не компании от групата Jaguar Land Rover. Всеки договор, 

който сключвате с тях (например за обаждане или изпращане на имейл) и всякакви данни, които им 

предоставяте при използване на техните уебсайтове, ще бъдат контролирани от тях, а не от JLR. Ако 

имате въпроси във връзка с използването от трета страна (като например търговец на дребно, 

вносител, кредитор, доставчик на продукти по договори за наем или сервиз) на Вашите лични данни, 

препоръчваме да се свържете директно с тези трети страни. 

За информация относно независимите трети страни, с които работим:   

За Jaguar: 
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• Нашата Търговска мрежа обикновено се идентифицира от функционалността на уебсайта 

„намери търговец“. Търговците могат да бъдат търсени по име, местоположение или пощенски 

код. Пълен списък на всички упълномощени търговци може да бъде намерен тук: 

https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html. 

• В България кредити се предоставят от „Мото Пфое Лизинг“ ЕООД. 

За Land Rover: 

• Нашата Търговска мрежа обикновено се идентифицира от функционалността на уебсайта 

„намери търговец“. Търговците могат да бъдат търсени по име, местоположение или пощенски 

код. Пълен списък на всички упълномощени търговци може да бъде намерен тук: 

https://www.landrover.com/dealer-locator.html. 

• Кредитни продукти се предоставят от „Мото Пфое Лизинг“ ЕООД.  

• Продукти по договори за наем се предоставят от Lex Autolease Limited под търговското 

наименование Land Rover Contract Hire, Heathside Park, Heathside Park Road, Stockport SK3 

0RB.  

… за доставчиците ... 

Ние използваме редица доставчици на услуги за поддръжка на нашия бизнес и е възможно тези 

доставчици на услуги да имат достъп до нашите системи и данни, за да предоставят услуги на нас и 

от Ваше име, например компании за обслужване на плащанията, информационни технологии, като 

например доставчици на хостинг или облачни услуги, поддръжка за услуги в областта на маркетинга, 

анализа и цифровата реклама, свързани доставчици на автомобилни технологии, включително 

поддръжка на съдържание в автомобила, услуги за удостоверяване, обслужване на и връзки с 

клиенти, специалисти по услуги и системи, административни услуги и услуги по поддръжката, 

поддръжка на анализите на уебсайта.  

… за компаниите от групата JAGUAR LAND ROVER и начина, по който могат да предоставят 

поддръжка на услугите ... 

Като член на групата компании Tata можем да се възползваме от голямата ИТ инфраструктура и 

експертния опит, който съществува в рамките на нашата по-широка корпоративна структура. Това 

означава, че е възможно до личните данни, които ни предоставяте, да имат достъп членове на нашата 

група компании само когато е необходимо за обслужване и поддръжка на системата, обобщени 

анализи, непрекъснатост на дейността, ИТ и административни цели. Например когато е необходимо, 

за поддръжка на определени запитвания на уебсайта или за предоставяне на техническа помощ, 

която поддържа функционалността на уебсайта.  

… за публичните органи, правоприлагащите агенции и регулаторите ... 

https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html
https://www.landrover.com/dealer-locator.html
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От време на време полицията, други правоприлагащи агенции и регулатори могат да искат лични 

данни, например за целите на предотвратяването или разкриването на престъпления, или на 

задържането, или наказателното преследване на нарушители.  

 

6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ.  

 

Данните, които събираме от Вас, ще бъдат съхранявани в Обединеното кралство и в Европейското 

икономическо пространство („ЕИП“) и/или в други държави до степента, изисквана от нас или 

нашите доставчици на услуги, за да се предоставят услугите на автомобила и Услугите InControl. 

Те може да се обработват от служители, работещи извън Обединеното кралство и ЕИП, които 

работят за нас или за някой от нашите доставчици на услуги, включително тези, ангажирани с 

предоставянето на Услугите InControl. Когато личните данни се споделят извън Обединеното 

кралство и/или ЕИП, ние прилагаме предпазни мерки в допълнение към защитите на данните, 

които прилагаме към тези прехвърляния на данни. Това включва оценка на адекватното ниво на 

защита на въпросната трета държава, използване на одобрени от Европейската комисия (или, 

когато е приложимо, от Обединеното кралство) типови договорни условия, когато това е 

приложимо, и оценка на сертифицирането съгласно Щита за личните данни за субекти на 

територията на САЩ (когато това се счита за подходящ метод за прехвърляне).  

РАЗКАЖЕТЕ МИ ПОВЕЧЕ... 

… за проверките за адекватно ниво на защита, които JAGUAR LAND ROVER въвежда за 

международното прехвърляне на данни … 

Когато JAGUAR LAND ROVER реши да споделя лични данни с трета страна, намираща се извън ЕС, 

се оценяват следните фактори за поддръжка на адекватното прехвърляне на тези данни: 

• Вътрешни проверки за идентифициране на наличието или отсъствието на някакво 

приложимо решение относно адекватното ниво на защита от страна на Европейската 

комисия. Ние имаме група компании и използваме доставчици, намиращи се на територията 

на държави, които са одобрени от Европейската комисия и които имат по същество 

еквивалентни закони за защита на данните. Пълният списък на тези държави към датата на 

настоящата Политика за поверителност включва: Андора, Аржентина, Канада, Фарьорски 

острови, Гърнзи, Израел, Швейцария, Япония, Джърси, Нова Зеландия, Уругвай и остров Ман. 

(Програмата ЕС-САЩ Щит за личните данни е описана по-долу). Този списък и информация 

за защитите, които е въвела Европейската комисия, можете да намерите тук: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-

protection-personal-data-non-eu-countries_en.  

• Използване на мерки, подобни на одобрените от Европейската комисия мерки, за 

поддръжка на адекватното прехвърляне на лични данни. Ние имаме също и група 

компании и използваме доставчици, намиращи се на територията на държави, които са 

навсякъде по света. За да управляваме съвместимостта на защитата на данните при тези 

прехвърляния, ние ще използваме одобрени от Европейската комисия или Обединеното 

кралство механизми за прехвърляне на данни, като например използването на типови 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
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договорни клаузи. Ние също така ще оценяваме, където това е приложимо, къде даден 

доставчик може да ни докаже, че има Задължителни фирмени правила. (Задължителните 

фирмени правила са признат от ОРЗД механизъм за защита на данните с цел да се гарантира 

адекватно ниво на защита при прехвърляне на лични данни.) Възможно е да работим с 

доставчици, които могат да ни докажат, че са сертифицирани съгласно Щита за личните 

данни, когато това се счита за подходящ метод за прехвърляне. 

o За да разберете защитите, които се изискват в одобрените типови клаузи на 

Европейската комисия, копие образец на тези клаузи можете да намерите тук: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-

contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.  

o За да видите пълен списък на одобрените Задължителни фирмени правила, моля, 

използвайте следната връзка: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en. 

o Пълен списък на участниците в Щита за личните данни и информация за тяхното 

сертифициране съгласно Щита за личните данни можете да намерите тук: 

https://www.privacyshield.gov/welcome. 

 

7. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ.  

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото са ни нужни за предоставяне на 

продуктите и услугите, за които сте се регистрирали. Ние можем също така да ги задържим, за да 

спазваме правните си задължения, да изпълняваме обслужващите или договорни ангажименти, 

да отговаряме на запитвания и да решаваме спорове, да защитаваме законните си интереси и да 

упражняваме правата си.  

Критериите, които използваме за определяне на периодите на съхранение, включват, както 

следва: договорни разпоредби, които са в сила, законови и нормативни крайни срокове, 

приложими регулаторни изисквания и стандарти за сектора. 

8. ПОДСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ВИ 

Ние ще предприемем всички разумно необходими стъпки, за да гарантираме, че Вашите данни се 

третират по защитен начин и в съответствие с настоящата Политика за поверителност. 

Ние изискваме от всички наши доставчици на услуги да разполагат с подходящи мерки за 

поддържане на сигурността на Вашата информация и тези доставчици на услуги ще могат да имат 

достъп и да използват Вашата информация само за целите на предоставянето на договорените 

услуги. 

Когато сме Ви дали (или сте избрали) парола, която Ви позволява да получите достъп до Вашия 

акаунт за услугите InControl, Вие сте отговорни за запазването на тази парола като поверителна. 

Молим Ви да не споделяте паролата си с никого. Ние не съхраняваме идентификационни данни 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en
https://www.privacyshield.gov/welcome
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за вход в услугите на трети страни, с които сте решили да се свържете, а съхраняваме надеждно 

единствено маркер за разрешение. 

За съжаление, поради естеството на интернет и телекомуникациите предаването на информация 

по тези канали не е напълно сигурно. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим 

личните Ви данни, ние не можем да гарантираме сигурността на данните Ви, предавани по 

интернет; всяко предаване е на Ваш собствен риск. Информацията Ви ще се съхранява в сигурна 

среда, защитена с комбинация от физически и технически мерки, като технологии за шифроване 

или системи за удостоверяване, за да се предотврати всяка загуба, злоупотреба, промяна, 

разкриване, унищожаване, кражба или неупълномощен достъп. Когато имате автомобил с 

уеббраузър, се препоръчва да внимавате при неговото използване и да осъществявате достъп 

само до уебсайтове, на които имате доверие. 

9. ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ.  

Вие имате права във връзка с Вашите лични данни, включително: да оттегляте съгласието си, 

когато сте го дали, да бъдете информирани и да имате достъп до Вашите лични данни, да 

коригирате или допълвате неточни данни и при определени обстоятелства да ограничавате, да 

искате изтриване, да възразявате срещу обработката или да искате преносимост на Вашите лични 

данни към друга организация. 

Можете по всяко време да актуализирате личните си данни, съхранявани от нас, чрез уебсайта на 

My InControl или приложението Remote.  

Опитваме се да гарантираме предоставянето на възможно най-доброто обслужване на клиентите. 

Ако по някаква причина се нуждаете или искате да се свържете с нас относно Вашите права за 

защита на данните, моля, свържете се с помощта на посочения по-долу имейл адрес за връзка с 

клиенти, като добавите в реда „Относно“, че се отнася за Вашите права за защита на данните.  

• jlr-euro-importer-customer-relations@jaguarlandrover.com  

Ако не сте доволни и имате оплакване във връзка със защитата на данните, моля, свържете се 

директно с нашия Служител по защита на данните на този имейл адрес: 

DPOffice@jaguarlandrover.com.  Ако не сте удовлетворени от отговора, имате също така право да 

се оплачете на надзорния орган.  

За да научите повече относно тези права за защита на данните, вижте полето „Разкажете ми 

повече“ по-долу.   

 

РАЗКАЖЕТЕ МИ ПОВЕЧЕ... 

… за моите права като субект на данните ... 

Ако сте ни дали съгласие да обработваме Вашите лични данни, включително за електронни 

маркетингови комуникации, Вие имате право по всяко време да оттеглите това съгласие. Просто 

mailto:DPOffice@jaguarlandrover.com
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използвайте представените опции за отписване, например те са представени в изпращаните от нас 

имейл маркетингови комуникации.  

• Можете да поискате достъп до личните си данни, които съхраняваме за Вас, да възразите 

срещу обработката, да поискате да коригираме всякакви грешки, да ограничим или спрем 

обработката на данните или да ги изтрием. Ако поискате да изтрием или спрем обработката 

на данните, от нас не винаги ще се изисква да го направим. Ако е такъв случаят, ще обясним 

защо.  

• При определени обстоятелства можете да поискате да Ви предоставим Вашите лични данни 

в използваем електронен формат и да ги предадем на трета страна (право на преносимост на 

данните). Това право се прилага само при определени обстоятелства. Когато не се прилага, 

ще обясним защо.   

…за начина, по който мога да се свържа с надзорния орган в Обединеното кралство…  

Службата на комисаря по информационните въпроси (ICO) е надзорният орган, който регулира 

личните данни в Обединеното кралство. Можете да се свържете с ICO по всеки от следните начини: 

• Като посетите уеб сайта на службата: www.ico.org.uk 

• Като се обадите на 0303 123 1113 

• или като им пишете на следния адрес: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water 

Lane, Wilmslow SK9 5AF. 

 

10. ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА 

Актуализациите на настоящата Политика за поверителност ще бъдат показвани 

тук: https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/BGR или 

https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/BGR. На уебсайта на My 

InControl ще бъде публикувано съобщение заедно с актуализираната политика за поверителност. 

11. УСЛУГИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ И ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ 

Възможно е уебсайтът на My InControl да съдържа връзки към други уебсайтове, поддържани от 

други организации, които не се контролират от нас. Настоящата Политика за поверителност не се 

прилага за тези други уебсайтове и по тази причина Ви препоръчваме да прочетете техните 

декларации за поверителност. Моля, имайте предвид, че настоящата политика също така не се 

отнася за услуги и уебсайтове на трети страни, включително онези, до които можете да имате 

достъп във връзка с използването от Ваша страна на пакета InControl, или когато се абонирате 

директно за приложение или услуги с трета страна. Моля, в тези случаи се обръщайте към 

политиката за поверителност на съответната трета страна. Ние не носим отговорност за 

политиките и практиките за защита на личните данни на други уебсайтове и приложения (дори ако 

получите достъп до тях с помощта на връзките, предоставени от нас). Ние предоставяме връзки 

към тези уебсайтове единствено за Ваша информация и удобство. Ние по-специално отказваме 

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/BGR
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/BGR
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да носим отговорност за тяхното съдържание, практики за защита на личните данни и условия на 

използване и не даваме никакви одобрения, твърдения или обещания за тяхната точност, 

съдържание или изчерпателност.  

 

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ 

Бисквитката е низ от текстова информация, която уебсайтът прехвърля към файла за бисквитки на 

браузъра на твърдия диск на Вашия компютър, за да може уебсайтът да си спомни кои сте. Бисквитките 

могат да помогнат на уебсайта да организира съдържанието, което да отговаря по-бързо на 

предпочитанията и интересите Ви – повечето основни уебсайтове използват бисквитки. Бисквитките не 

могат да бъдат използвани самостоятелно, за да Ви идентифицират. Бисквитката обикновено съдържа 

името на домейна, от който е дошла; продължителността на живот на бисквитката; и стойността, 

представляваща случайно генериран уникален номер. 

Използваме два вида бисквитки, описани в таблиците по-долу.  

• Сесийни бисквитки, които са временни бисквитки, оставащи във файла с бисквитки на 

браузъра Ви, докато не напуснете сайта; и 

• Постоянни бисквитки, които остават във файла за бисквитки на Вашия браузър много по-

дълго (колко дълго ще зависи от живота на конкретната бисквитка). 

Сесийните бисквитки се използват: 

• За да Ви позволят да пренасяте информация през различните страници на нашия сайт и да 

избягвате повторното въвеждане на информация; и 

• В рамките на регистрацията, за да имате достъп до съхранената информация. 

Постоянните бисквитки се използват: 

• За да ни помогнат да Ви разпознаем като уникален посетител (като използвате номер, не 

можете да бъдете идентифицирани лично), когато се върнете на нашия уебсайт;  

• За да ни позволят да приспособяваме съдържанието или рекламите така, че да съответстват 

на предпочитанията и интересите Ви или за да не Ви показваме едни и същи реклами 

многократно; и 

• За да съставяме анонимни обобщени статистически данни, които ни позволяват да разберем 

как потребителите използват сайта ни и да ни помогнат да подобрим структурата на нашия 

уебсайт. Ние не можем да Ви идентифицираме лично по този начин. 

Уебсайт на My InControl 

Уеб сайтът на My InControl и уеб страниците на InControl използват бисквитки, за да Ви отличат от 

останалите потребители на уеб сайта на My InControl. Това ни помага да Ви предоставим добро 
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преживяване, когато използвате Услугите InControl, и също така ни позволява да подобряваме Услугите 

InControl.  

Имате възможността да приемате или отхвърляте бисквитките, като промените настройките на браузъра 

си. Възможно е обаче да не можете да използвате всички интерактивни функции на услугата, ако 

бисквитките са забранени. 

По-долу е даден списък на основните бисквитки, които използваме на уеб сайта на My InControl, и за 

какво ги използваме. 

Име на бисквитката 
Тип 

бисквитка 
Предназначение на бисквитката 

Продължителност 

cookieInfoShownDealer Постоянна  Тази бисквитка съхранява информация 

относно представянето на известието за 

правилата за бисквитките.   

2 календарни 

месеца след 

първото 

взаимодействие със 

сайта. 

JSESSIONID Сесийна По време на сесия на използване от Вас 

на уебсайта тази бисквитка временно 

съхранява въведената от Вас 

информация, за да позволи някои 

функции на уебсайта да работят, докато 

се движите между страниците.  

30 минути след 

използването на 

сайта. 

cookieInfoShown Постоянна Тази бисквитка съхранява информация 

относно представянето на известието за 

правилата за бисквитките.  

1 календарна година 

след първото 

взаимодействие със 

сайта. 

jlr-remember-me Постоянна Тази бисквитка се използва само ако сте 

избрали да бъдете запомнени от 

портала при влизане. Съхранява 

маркер за Вашата идентификация. 

Докато ползвате 

сайта след първото 

Ви взаимодействие 

със сайта. 

jlr-remember-me-login-

name 

Постоянна Тази бисквитка се използва само ако сте 

избрали да бъдете запомнени от 

портала при влизане. Съхранява 

Вашето потребителско име за 

идентификация. 

Докато ползвате 

сайта след първото 

Ви взаимодействие 

със сайта. 

jlr-selected-locale Постоянна Тази бисквитка съхранява информация 

относно това на какъв език 

предпочитате да виждате портала. 

Докато ползвате 

сайта след първото 

Ви взаимодействие 

със сайта. 
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Google Analytics Постоянна Използваме Google Analytics, за да 

съставяме анонимни, обобщени 

статистически данни, които ни 

позволяват да разберем как 

потребителите използват нашия 

уебсайт и да ни помогнат да подобрим 

структурата на нашия уебсайт. Тези 

данни не Ви идентифицират лично. За 

допълнителна информация, моля, 

вижте 

www.google.com/policies/privacy/partners 

и 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

2 календарни години 

след първото 

взаимодействие със 

сайта. 

Можете да изтриете и блокирате всички бисквитки от уебсайта на My InControl, като активирате 

настройката в браузъра, която Ви позволява да откажете настройката на всички или на някои от 

бисквитките. Ако използвате настройките на браузъра, за да блокирате бисквитките, може да 

установите, че е възможно някои елементи от уебсайта ни да не работят правилно.  

Системата за инфотейнмънт на Pivi 

Системата за инфотейнмънт на Pivi използва инструменти за анализ (включително собствени 

бисквитки), за да разбере как я използвате и да ни помогне да подобрим и идентифицираме проблеми 

с Функциите на Pivi Pro. Имате възможност да приемете или откажете бисквитките, като промените 

настройките на системата за инфотейнмънт на Pivi, като можете да промените решението си по всяко 

време в настройките на автомобила. 

По-долу е даден списък на основните бисквитки, които използваме и за какво ги използваме. 

Име на 

бисквитката 

Тип 

бисквитка 

Предназначение Продължителност 

fs_uid Постоянна Тази бисквитка се съхранява външно 

и служи за проследяване на 

идентификацията на потребителя 

Срокът ѝ изтича 1 година 

след първата употреба на 

активирано приложение. 

fs_session Сесийна Тази бисквитка съхранява 

информация за сесията с цел анализ 

Срокът ѝ изтича 30 дни след 

първата употреба на 

активирано приложение. 

fs_csrftoken Постоянна Тази бисквитка съхранява маркер за 

идентификация 

Срокът ѝ изтича 30 дни след 

първата употреба на 

активирано приложение. 

fs_trusted_device Постоянна Тази бисквитка съдържа информация 

за устройството за системата Pivi с 

цел установяване на защитена връзка 

Срокът ѝ изтича 60 дни след 

първата употреба на 

активирано приложение. 

http://www.google.com/policies/privacy/partners
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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fs_last_activity Постоянна Тази бисквитка съхранява 

информация за текущата сесия, за да 

помогне при изчакванията на сесията. 

Срокът ѝ изтича при 

затваряне на функцията. 

 

Анализи на Приложението 

Ние използваме инструменти за анализ, включително Google Анализ, в нашите Приложения. Те се 

използват, за да съставяме анонимни, обобщени статистически данни, които ни позволяват да разберем 

как нашите клиенти използват Приложенията ни, и да ни помогнат да ги подобрим. Това включва 

регистриране на сривове и откази на Приложение с цел осигуряване на качеството и използване на 

Приложението в случай на проблем с автомобила, като сблъсък или спиране на двигателя.  

Тези данни не Ви идентифицират лично. За допълнителна информация, моля, вижте 

www.google.com/policies/privacy/partners. 

Можете да решите да забраните Google Анализ за приложенията чрез настройките на акаунта си. 

 

 

 

 

http://www.google.com/policies/privacy/partners

