ОБЩИ УСЛОВИЯ
за използване на сайта на Института на професионалните счетоводители
в България (ИПСБ)
Собственост
Настоящият сайт е собственост на Института на професионалните счетоводители в
България (ИПСБ).
I. Общи разпоредби
Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване, преди да
използвате сайтa на ИПСБ. Тези Общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и
ИПСБ, с който получавате правото да използвате УСЛУГИТЕ на сайта за лични и
нетърговски цели при спазване на условията, посочени по-долу. Настоящите Общи
условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ
на УСЛУГИТЕ на сайта и ИПСБ. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет
страниците Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и
всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай че
не сте съгласен с всички Общи условия по-долу, моля не използвайте сайта на ИПСБ.
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ получават правото да използват УСЛУГИТЕ на сайта единствено за
лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват да спазват Правилата за използване на форумите на
ИПСБ. ИПСБ не носи отговорност за изразените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ мнения.
II. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със
следното значение:
„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от УСЛУГИТЕ на сайта
на ИПСБ.
„УСЛУГА/И“ на сайта включва(т):
– достъп до предоставяните през уеббраузър информационни ресурси/данни на сайта;
– участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на
модератор на вече публикувани мнения;
– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация,
която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта.
„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което ИПСБ се намира в договорни отношения и от името
на което ИПСБ има право да предоставя допълнителна информация за негови
публикации на регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта, които са дали съгласието си за
това.
„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ са действия или бездействия на трети
лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не
само, DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface,
кражба на данни и др.

„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ е предлагане на УСЛУГИ на ПОТРЕБИТЕЛИ по
традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.
III. Авторски права
1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху
информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по
действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им
използване представлява закононарушение и води до гражданска,
aдминистративнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото
българско законодателство.
2. Creative commons. Част от материалите на сайта може да бъдат използвани при
условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със
знак.
3. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за
автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta
информацията на всяка страница на ИПСБ.
ІV. Лични данни
1. Дружеството има право да събира и използва информация относно
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано,
може да включва име, презиме, фамилия, електронна поща, както и всяка друга
информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя
при ползване на УСЛУГИТЕ на сайта.
2. Дружеството полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването
на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при стриктно спазване на разпоредбите на
Закона за защита на личните данни.
3. Дружеството полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за
ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на УСЛУГИТЕ,
предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно
събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които
ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.
4. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на
договора, дружеството ясно обозначава задължителния характер на предоставяне на
данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяването на съгласие с
настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да
бъде обработвана по предвидения в тях ред.
5. Дружеството събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите
Общи условия, включително за предлагане на нови УСЛУГИ на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
предлагане на оферирани от други лица стоки и/или УСЛУГИ, за промоции,
организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с
регистрирането си за ползване на УСЛУГИТЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да
получава съобщения, изпращани от дружеството. Описаните цели, за които може да се
използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за
дружеството.
6. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с
обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за

целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до дружеството на
посочените адреси.
7. Дружеството се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация
за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за използваните от него УСЛУГИ и да не предоставя събраната
информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и
други, освен в случаите, когато: а) това е предвидено в настоящите Общи условия или
ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен
момент; б) това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на
дружеството; в) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица,
които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират
такава информация при спазване на законово установените процедури; г)
информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители
на дружеството за дейности по администриране на същия и ползването на УСЛУГИТЕ;
д) други посочени в закона случаи.
8. При използване на сайта дружеството има правото автоматично да запазва
определена информация, която компютър или друго крайно устройство на
ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на сайта и/или дружеството във връзка с
активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
9. Дружеството има право, но не и задължение, да инсталира върху компютър или
друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) – малки текстови
файлове, които се запазват от интернет страница чрез интернет сървър върху твърдия
диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за
ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.
V. Поверителност
ИПСБ е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните
данни. Във връзка с използването на УСЛУГИТЕ на сайта ние обработваме лични
данни при условията на нашата Политика за поверителност, с която можете да се
запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.
Сдружение ИПСБ се ангажира да предприеме всички възможни мерки за гарантиране
на неприкосновеността на личните данни, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на
сайта, 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, при спазване на нормативно установения ред.
Поради естеството на интернет като глобална мрежа невинаги обменът на информация
може да бъде напълно защитен и гаранции не може да бъдат дадени, че някаква част от
информацията няма да попадне у неоторизирани лица. Също така никоя система не е
абсолютно сигурна и защитена от посегателства на хакери или манипулиране на
данните.
С настоящите Общи условия пълноправните членове на Института, които
попълват формата за регистрация, предоставят данни, каквито те преценят, а
именно две или три имена, телефон, имейл, месторабота, възможност за качване
на снимка. Тези данни са общодостъпни на сайта.
С приемането на настоящите Общи условия за използване ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се
съгласяват с обработването на предоставените от тях при попълване на заявка за
регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат
право да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния

маркетинг, като изпратят писмено съобщение до ИПСБ на следния адрес: София, ул.
„Казбек“ № 41, вх. Б, ет. 3, ап. 29 или на електронен адрес coordinator@ipsb.bg
Не се смята за ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ изпращането на информация за промени в
условията за регистрация или Общите условия за използване на сайта.
Не се смята за ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ изпращането на информация за промени в
условията за регистрация, Общите условия за използване на сайтовете, Декларацията за
поверителност или Правилата за ползване на форумите.
VI. Ограничаване на отговорността
ИПСБ прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална
информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни
несъответствия или пропуски. ИПСБ не носи отговорност за последиците, в това число
евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа,
употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта
се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. ИПСБ полага
разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от ЗЛОНАМЕРЕНИ
АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА.
ИПСБ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността,
пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
ИПСБ не носи отговорност за информацията (в това число за нейната пълнота и
достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
ИПСБ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица,
които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или от нерегламентирана
употреба на УСЛУГИТЕ на сайта.
VII. УСЛУГИ, изискващи регистрация
ИПСБ си запазва правото да предоставя достъп до определени УСЛУГИ срещу
задължителна регистрация. УСЛУГИТЕ са:
1) За регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ, без те да бъдат пълноправни членове на ИПСБ:
– възможност за коментари под публикации, които са ограничени за коментиране от
регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ. Коментирането под статии изисква ПОТРЕБИТЕЛЯТ
да спазва Правилата за ползване на форумите на ИПСБ;
– възможност за изказване и участие във форума.
2) За регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ, членове на ИПСБ, от отделно меню за
Пълноправни членове:
– Достъп до документи, които включват Вътрешни правила за работа на съветите,
Протоколи от Общите събрания на ИПСБ, Протоколи от заседания на УС;
– Процедури по приемане на позиции на ИПСБ;
– Анкети – попълване и гласуване.
В настройките на потребителския профил ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да
предоставят вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията
на настоящите Общи условия и Правилата за ползване на форумите на ИПСБ.
ИПСБ си запазва правото да прецени дали да предостави профил (акаунт) на
ПОТРЕБИТЕЛЯ, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя

преценка счита за неприемливи, както и в случай че има основателни съмнения за
нарушаване на настоящите Общи условия или на Правилата за ползване на форумите.
ИПСБ си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни
УСЛУГИ чрез публикуване на съобщение на сайта.
VIII. Промени
ИПСБ си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и в
Правилата за ползване на форумите по всяко време, като своевременно публикува тези
промени в сайта заедно със съобщение за промените в Общите условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото
българско законодателство.
IX. Обезщетения
Сдружение ИПСБ си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и
претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Общи условия за
използване и/или от нерегламентирано използване на УСЛУГИТЕ на сайта
www.ipsb.bg.
За всички неуредени с настоящите Общи условия за използване въпроси се прилага
действащото българско законодателство.
Отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него представляват
декларация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че е запознат със, приема и се задължава да
спазва настоящите Общи условия за използване.
X. Други
1. Предвидените в договора и в настоящите Общи условия писмени или електронни
изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата
на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на
виртуален бутон в сайта и други подобни, доколкото изявлението е записано
технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
2. С приемането на настоящите Общи условия и сключването на договор помежду си
страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления
помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна
система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. В случай че
ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, изявлението ще се
счита за получено само с изпращането му от дружеството, дори ако не е било получено.
3. Страните се съгласяват, че в случай че някоя от клаузите по настоящите Общи
условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на
други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от
повелителните норми на закона или установената практика.
4. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство на Република България.
5. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В
случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от
договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени
или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или
прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или

приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от
компетентния по действащото българско законодателство съд.
Настоящите Общи условия са приети с решение на УС на ИПСБ и влизат в сила
от 31 май 2019 г.

