УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Този уеб сайт („Сайта“) се притежава и управлява от Юробанк България АД с ЕИК 000694749,
със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ул. „Околовръстен път“ №260
(„Администратор“). При осъществяване на достъп до него или при използването му Вие
декларирате съгласието си с настоящите „Условия за ползване и конфиденциалност“. Ако не
сте съгласни с тези „Условия за ползване и конфиденциалност“ Вие следва да не използвате
този сайт.
Информацията, поместена на страницата, не представлява пряко предложение или консултация
за използване на продуктите и услугите на Банката. Администраторът си запазва правото да
променя съдържанието на уеб сайта и настоящите условия без предварително известие.
Използване на сайта от Ваша страна
Освен ако не е посочено друго, Сайтът е предназначен за Ваша лична употреба с нетърговска
цел. Вие не можете да модифицирате, копирате, разпространявате, предавате, показвате,
изпълнявате, репродуцирате, публикувате, лицензирате, създавате производни продукти от,
трансферирате или продавате каквато и да е информация, софтуер, продукти или услуги,
придобити от Сайта. Вие можете да визуализирате и да правите електронни копия, да изтегляте
(прехвърляте и записвате информация от сайта), както и да отпечатвате на хартиен носител
части от материалите, съдържащи се в Сайта за Ваша лична употреба с нетърговска цел, при
условие че не модифицирате и не изтривате никакви означения, свързани със запазени авторски
права, търговски марки или друго право на собственост. Всякаква друга употреба на материали
на Сайта, включително, но без ограничения модифициране, репродуциране, разпространение,
преиздаване, визуализиране или излъчване на съдържанието на този Сайт, без предварително
писмено разрешение от Администратора, е забранена.
Всички материали, които Вие използвате от и на Сайта, включително, но не само софтуер,
файлове, графики, данни или всякакво друго съдържание, се притежават от Администратора
или от страни, които са притежатели на лицензи от Администратора. Когато Вие използвате
тези материали, те се предоставят от Администратора съгласно ограничен лиценз, който може
да бъде оттеглен. Администраторът запазва пълни и цялостни права на собственост върху
софтуера, както и всички асоциирани права върху интелектуалната собственост. Вие нямате
право да ре-дистрибутирате или продавате материали, нито да извършвате реверсивен
инженеринг, да ги разделяте на съставни части или да ги преобразувате в каквато и да е друга
форма. Вие нямате право да създавате хиперлинкове към никакъв друг уеб сайт.
Търговски марки
Всички търговски марки, сервизни марки и търговски наименования (наричани общо „Марки“),
използвани на този сайт са търговски марки или регистрирани търговски марки, които са
собственост на Администратора или са собственост на съответните техни притежатели, които
са предоставили правото и лиценза за използването на тези Марки на Администратора.
В случай на използване, копиране или модифициране на тези Марки, без нашето предварително
писмено съгласие, Администраторът ще предприемем съответните действия.
Видове информация, която събираме
Чрез попълването на електронни формуляри, инициирането на електронна кореспонденция
и/или ползване на онлайн услуги, Вие доброволно предоставяте лична информация. С
регистрацията си на Сайта Вие декларирате и се съгласявате, че предоставяте личните си данни
доброволно за целите и при условията, посочени в Официалните правила на промоционалната
кампания „Плати с MasterCard в ЕКО и спечели“.

Администраторът събира информация по време на Вашите
посещения на настоящия уеб сайт, чрез широко използвани в практиката инструменти за
събиране на данни – „бисквитки” (cookies). „Бисквитките” представляват информация, която се
записва на Вашето устройство и се използва за идентификация на Вашето устройство и за
запаметяване на Вашите предпочитания при търсене на информация в сайта, за персонализация
на изобразяваната информация, за преброяване на посетителите на сайта, както и за улесняване
на потребителите при регистрация за услугите, предлагани на сайта и за защита на данните на
потребителите. Ако не желаете да приемате „бисквитки”, те могат да бъдат деактивирани чрез
настройка на използвания от Вас браузер. Ако решите да откажете използването на
„бисквитките”, е възможно да нямате достъп до всички функционалности на този сайт.
Как използваме и споделяме Вашата информация
Информацията, която Администраторът събира, можем да бъде иззползвана, за да
осъществяване на контакт с Вас. Например Администраторът може: (i) да отговаря на Вашите
коментари или въпроси, (ii) да осъществява контакт с Вас в процеса на предоставяне на
продукт или услуга, изискани от Вас чрез настоявщия Сайт.
Администраторът може също да използва предоставената от Вас информация, за да се свързва с
Вас, с цел да получи от Вас мнение за предоставяните от него продукти, услуги или уеб
сайтове. Администраторът използва събраната за Вас информация, за да усъвършенства
настоящия Сайт, предлаганите продукти и услуги, както и предоставяното съдържание,
персонално съобразено с Вашите интереси. В допълнение на това, Администраторът може да
използва такава Ваша лична информация: само след като е получил Вашето изрично съгласие.
Администраторът би могъл да използва Вашите лични данни, за да Ви изпраща промоционални
оферти, материали и други съобщения и информация за Администратора, както и за партньори
на Администратора.
Администраторът може да обменя лични данни с други дружества от групата на Юробанк
България АД. Администраторът може също и да споделя информация с доставчици на услуги,
ангажирани от Администратора, с цел предоставяне на услуги от негово име, например за
подпомагане на организацията на промоции, за изпълняване на поръчки и предоставяне на
услуги, свързани с обслужването на клиенти. Тези доставчици на услуги могат да имат достъп
до лични данни за посетителите на Сайта, когато това е необходимо за изпълнението на
техните дейности за Администратора, но те не са упълномощени от Администратора нито да
използват, нито да разкриват информацията, с изключение на случаите, когато това е
необходимо с цел изпълнение на услугите от името на Администратора или с оглед на
спазването на законови изисквания.
Освен това, в разрешените от законодателството случаи, Администраторът може да разкрива
информация, когато счита, че това е необходимо за разследване или предотвратяване на
престъпление или за предотвратяване на настъпването на вреди за Администратора или за
други лица, в случай че се изисква по закон, в отговор на искане от правораздавателните органи
или от други държавни органи. Администраторът може да организира съвместни промоции с
други компании. Администраторът може да споделя със свои партньори в промоционалните
дейности (и с техните доставчици на услуги) определена лична информация, която е
необходима за осъществяване на промоцията. Администраторът няма да споделя тази
информация със своите партньори в промоционалните дейности за никакви други цели, освен
когато сте предоставили на Администратора своето изрично съгласие за това.
Администраторът поддържа административни, технически и физически средства за защита от
неоторизирана употреба, разкриване, изменяне или унищожаване на лична информация, която
събира на този Сайт.
Отговорност
Администраторът поема отговорността за опазване неприкосновеността на информацията,
която потребителите предоставят при използване на Сайта при спазване на настоящите
условия. Администраторът не носи отговорност за последиците, в т.ч. за каквито и да е преки

или косвени вреди, породени от или свързани по какъвто и да е
начин с достъпа Ви или използването на Сайта.
Администраторът не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.
Сайтът може да съдържа хипервръзки към други сайтове. Администраторът не гарантира
съдържанието и точността на тези сайтове и Ви препоръчва да прочетете тяхната политика за
защита на личните данни.
Юрисдикция
Този Сайт е предвиден за употреба само в България. Ако използвате Сайта от местоположение
извън България, Вие правите това на своя собствена отговорност и трябва да спазвате всички
приложими местни закони. Всички спорове, свързани или произтичащи от използването на
Сайта, се уреждат по взаимно съгласие между страните, а при непостигане на такова – от
компетентния български съд. Приложимо е българското право.
Промени на Сайта и на настоящите „Условия за използване и конфиденциалност“
Администраторът има право да измени по всяко време съдържанието на Сайта или която и да е
негова част, както и настоящите „Условия за използване и конфиденциалност“. Промените в
настоящите „Условия за използване и конфиденциалност“ се публикуват своевременно на
Сайта.

