
Условия на ползване на www.biopole.org 
 

Настоящите условия уреждат условията за ползване на уебсайта www.biopole.org ("сайта", 
„страницата”).  

 
Приемане: Моля да се запознаете с тези условия и ако не сте съгласни с тях да не използвате 

сайта. Фактът на използване на сайта ще се счита за съгласие с настоящите условията за ползване. 
Сайтът и настоящите условия за ползване могат да бъдат променяни по всяко време. Актуален 
текст на условията за ползване ще се публикува на сайта. Сайтът е предназначен за лица над 18 г. и 
с ползването му Вие декларирате, че имате навършени 18 г.  

 
Авторки права: Всички елементи на сайта, в това число неговия дизайн, софтуер, бази данни, 

информация, текстове, снимки и всякакво друго съдържание, представляват обект на авторско 
право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и използването, копирането, 
записването, излъчването или предаването им по какъвто и да било начин и повод става 
единствено с изрично писмено разрешение на автора. Моля, уважавайте авторските права и 
спазвайте приложимото законодателство. 

 
Лични данни: Всякаква лична информация, която бъде предоставена през формите на сайта 

ще бъде третирана в съответствие с приложимите закони и съгласно Политиката за лични данни, 
която може да намерите на сайта.  

 
ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА: Сайтът и информацията на него имат чисто 

информативен характер. Същите не представляват съвет, препоръка, насока, предложение за 
действие, обещание, реклама, договор, оферта или друг обвързващ акт. Информацията на сайта не 
е предназначена за конкретен посетител, а е обща и неизчерпателна. Въз основа на 
предоставената на сайта информация не трябва да бъдат взимани решения или предприемани 
конкретни действия. Авторите и администраторите на сайта не носят отговорност за действията на 
посетителите, както и за каквито и да било вреди, настъпили в следствие на използването или 
невъзможността за използване на сайта и информацията съдържаща се на него. 

 
Линкове: Сайтът може да съдържа препратки (линкове) към други интернет страници. 

Сайтът, неговите автори и администратори не контролират съдържанието на такива страници, не 
отговарят за същото, за продукти и/или услуги, които се предлагат там и не носят отговорност за 
каквито и да било вреди, причинени от ползването им. 

 
Грешки: Авторите и администраторите на сайта не гарантират, че сайтът, отделни негови 

части и информацията на същия ще бъдат достъпни постоянно, за същите няма да възникват 
неизправности или няма да съдържат грешки или неточности и не носят отговорност за такива 
ситуации до максималната степен, позволена от закона.  

 
Коментари и споделено съдържание: Посетителите на сайта носят отговорност за 

коментарите, материалите и съдържанието, които публикуват или предават за публикуване на 
сайта. Посетителите гарантират, че такива коментари, материали и съдържание няма да нарушават 
ничии права, няма да бъдат незаконни, обидни, нецензурни, дискриминационни или да 
противоречат на добрите нрави, се предоставят доброволно за използване без заплащане.  

 



Зловредни атаки: Посетителите нямат право да използват и да се опитват да използват сайта 
по неподходящ и непозволен начин, в това число, но не само да въвеждат вируси или други 
материали, които са зловредни или технологично вредни, да опитват да променят сайта, да 
атакуват сайта посредством атака за срив на системата или действия, които влияят на работата на 
сървъра на сайта. Нарушението на тази разпоредба може да съставлява криминално деяние, за 
което могат да бъдат сигнализирани съответните власти. 


