
Общи условия
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА businessworkshop-bg.com

I. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. "Делфимед" ЕООД е собственик на businessworkshop-bg.com

1.1. "Делфимед" ЕООД с ЕИК със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Густав 
Вайганд 4, ап.14, тел за контакти. 

2. Уеб сайтът businessworkshop-bg.com и информацията, предлагана в него, функционират при 
описаните по-долу правила. Използването на businessworkshop-bg.com предполага безусловното 
приемане на всички изброени условия и правила. Aко Посетителят не е съгласен с едно или 
повече от правилата за използване на businessworkshop-bg.com, той има право да се въздържа от 
използването му, в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия.

3. “Посетител“ - лице, което посещава сайта, businessworkshop-bg.com и се запознава с 
информацията на сайта

II. ДОСТЪП

4. “Делфимед“ ЕООД не гарантира безпроблемното и постоянно функциониране на сайта.

5. „Делфимед“ ЕООД не носи отговорност за евентуално настъпили щети в следствие на 
спирането на достъпа до сайта

6. „Делфимед“ ЕООД си запазва правото да пренасочва посетителите на сайта, към сайтове 
собственост на трети лица, които не контролира, поради което не носи отговорност за 
съдържанието на тези сайтове.

III. ОТГОВОРНОСТ

7. “Делфимед“ ЕООД  добросъвестно и навременно, според своя план и график за публикуване,  
предоставя обща информация на посетителите на сайта, която има за цел да информира по един 
общ и абстрактен начин. „Делфимед“ ЕООД не се ангажира с изчерпателност и всеобхватност на
представена на сайта информация.

8. Информацията, намираща се на businessworkshop-bg.com, по никакъв начин не бива да бъде 
интерпретирана като правен, счетоводен, инвестиционен съвет/консултация. Всякакви действия 
на посетителите, свързани със защита на неговите права и законни интереси, счетоводни казуси, 
инвестиционни и бизнес действия следва да бъде направена след надлежна консултация със 
специалист – юрист, счетоводител и други.

9. Информацията, предоставена на businessworkshop-bg.com е обща и абстрактна, правилното й 
прилагане в практиката от конкретната житейска ситуация и факти, които няма как да бъдат 
описани на businessworkshop-bg.com, поради която “Делфимед“ ЕООД не носи никаква 
отговорност, в случай че посетителя се довери на информация, предоставена на , и я приложи в 
businessworkshop-bg.com в резултат на което за Посетителя настъпят вреди.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10. “Делфимед“ ЕООД следва правилата на настоящия документ и принципите за съхранение на 
лични данни по приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република 
България, работейки винаги в рамките на закона, си запазва правото да променя правилата за 



защита на личните данни след уведомяване на Посетителя, чрез настоящите условия за 
използването му.

11. “Делфимед“ ЕООД е регистриран администратор на лични данни, според Закона за защита 
на личните данни на Република България 

V. КОНТРОЛ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

12. “Делфимед“ ЕООД, чрез businessworkshop-bg.com събира данни само във връзка със своята 
дейност, строго съобразено с приложимото право и със Закона за защита на личните данни на 
Република България и според регистрацията си като администратор на лични данни.

VI. ИНФОРМИРАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛЯ

13. Посочената на businessworkshop-bg.com информация е обща и абстрактна. Актуалността й се
следи от екипа на сайта, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни
промени в законодателния режим. Моля в тези случаи сигнализирайте на екипа на сайта.

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ

14. „Делфимед“ ЕООД запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на 
уеб сайта, като поема задължението да уведомява Посетителя за това чрез настоящите условия. 

VIII. АВТОРСКИ ПРАВА ВЪРХУ ИНФОРМАЦИЯТА НА businessworkshop-bg.com

15. Цялата информация на сайта е интелектуална собственост на “Делфимед“ ЕООД, освен ако 
изрично не е посочено друго. Използването й, без позволението на “Делфимед“ ЕООД или 
собствениците и, е строго забранено и е нарушение на авторски и сродните му права.

IX. МАРКЕТИНГ И ОБРАТНА ВРЪЗКА

16. “Делфимед“ ЕООД гарантира, че изпращането на съобщения до Посетителя става само след 
изрична заявка от страна на Посетителя през специалната форма за абонамент съгласяващ се да 
получава известия за новите статии, публикувани на businessworkshop-bg.com, както и на 
търговски съобщения, които „Делфимед“ ЕООД прецени са от интерес на постетителя.

17. Посетителятт има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията по 
т. 16

18. “Делфимед“ ЕООД си запазва правото да влиза във връзка с Посетителя за целите на 
допитвания/анкети, свързани с качеството на предоставяната информация.

X. ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

19. С използването на сайта и информацията в него, Посетителят изразява безусловното си 
съгласие с настоящите Общи условия срещу което получава правото да използва  сайта.

XI. КОНТРОЛ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

20. Дейността на сайта се контролира от следните органи, към които можете да се обърнете при 
нужда:

Комисия за защита на потребителите: http://www.kzp.bg/;

Комисия за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/;

Комисия за регулиране на съобщенията: http://www.crc.bg/

http://www.crc.bg/
https://www.cpdp.bg/
http://www.kzp.bg/

	Общи условия

