Общи условия за ползване на продукти, услуги и съдържание
Въведение
Това са общи условия за използване на продукти, услуги и съдържание, създавано от Институт
за развитие на публичната среда (наричан по-долу и ИРПС). В случай на възникнали въпроси и
неясноти, можете да се обърнете към екипа ни чрез terms@iped.bg.
В случай, че не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в Общите условия, не се
препоръчва използването на съответните продукти, услуги или съдържание.

Собственост
Настоящият сайт е собственост на Сдружение Институт за развитие на публичната среда.
Организацията е регистрирана със съдебно дело 4552, от Софийски градски съд. За контакти:
телефон: + 359 2 958 24 33; e-mail: iped@iped.bg; адрес за връзка: ул. „Струмица” 1А, ап. 2, гр.
София 1000, България.

Общи условия
Потребителите имат право да използват, споделят, променят и печелят от съдържанието
свободно, при условие източникът да бъде посочен, а лицензът да бъде запазен (CC BY-SA),
освен в случаите, когато е посочено друго.
Премахването на знаците и/или текстовете, които касаят авторството на материалите, е
възможно само след изрично и предварително съгласие от страна на ИРПС.
Поставянето на линкове към материали е свободно.
Институт за развитие на публичната среда има право да премахва от страниците си,
включително от форумите под материалите, мнения, съдържащи:
• Нецензурни думи или изрази, както и всякакви форми на обиди, противоречащи на добрия
тон;
• Национална, политическа, етническа, религиозна, расова, полова или друга дискриминация
или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата;
• Подтикване към жестокост, насилие или внушение на нетърпимост между гражданите;
• Всякакви форми на обида срещу екипа на ИРПС, авторите и донорите на организацията.
ИРПС има право да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без
предварително уведомление.
Всеки потребител има свободен достъп, без да е необходима регистрация, до продукти и
услуги, които ИРПС предоставя чрез своите онлайн инструменти.

Поверителност
Институт за развитие на публичната среда е администратор на лични данни, регистриран по
Закона за защита на личните данни. Организацията се ангажира да предприеме всички
възможни мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни, предоставени от
потребителите на уебсайта, както и да не ги разкрива освен в случаите, когато са изискани от
държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират
информация, съдържаща лични данни, и при спазване на българското законодателство. Във
връзка с използването на услугите на сайтовете ние обработваме лични данни при условията
на нашата Политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Политиката е
неразделна част от тези Общи условия.
Всеки потребител, при попълване на формите за контакт, дава изричното си съгласие да
получава информация за проекти, кампании, съдържание и други от ИРПС, чрез посочените от
него електронна поща или телефон, както и да бъдат обработвани данните, които са
задължителни във формите за контакт като имена, адрес на електронна поща и др. Всеки
потребител, който използва формите за контакт, носи отговорност за твърденията и
изявленията си, направени чрез тях и изпратени на Сдружение Институт за развитие на
публичната среда.
ИРПС не носи отговорност за изразени от потребителите мнения и за достоверността на
подадени от потребителите сигнали или друга информация чрез формите за контакт.

Бисквитки
Институт за развитие на публичната среда използва "бисквитки", които събират информация
от потребителите при взаимодействие с нашите сайтове, за да подобрим тяхното
представяне.

Какво са бисквитки?
Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на компютъра или
мобилното устройство на потребителя, при посещаване на страница или сайт. Бисквитката ще
помогне на сайта да разпознае вашето устройство при следващо посещение.
Бисквитките изпълняват множество различни функции - например те помагат
потребителското име или предпочитания да бъдат запазени; помагат при анализа на
информацията за начина, по който се представят нашите сайтове и др.
Повече за бисквитките можете да откриете в нашата Политика за бисквитките.
Дата на последна актуализация – май 2018 г.

