Условия
www.china2ceec.org
Условия на потребителя
Уебсайтът www.china2ceec.org ("Сайтът") е предоставен от Асоциацията за насърчаване
на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от
Централна и Източна Европа ("Асоциацията"). Цялото съдържание осигурявано върху или
чрез този сайт може да се използва само в съответствие с посочените по-долу условия:
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ЩЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С
УСЛОВИЯТА НА ПОЛЗВАНЕ, УСТАНОВЕНИ ОТ АСОЦИАЦИЯТА
Когато използвате достъп до информацията, предоставена на Сайта, Вие потвърждавате и
приемате своето съгласие с тези условия. Споменаването/препратката към "Вас" или
"Вашия" означава Вие като физическо лице, както и в качеството Ви на представител, ако
имате такава функция.
1. ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ
Сайтът осигурява информация, която е важна за селскостопанския бизнес, търговската и
инвестиционна общност. Асоциацията може, като услуга към своите участници, да
позволи на трети страни да промовират своите услуги и/или продукти чрез Сайта. За
осигуряването на такива продукти и услуги ще се прилагат условията за ползване,
установени от трети страни и Асоциацията не поема никаква отговорност, пряко или
косвено, за осигуряването на продукти или услуги от такива трети страни.
2. ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА ВЪРХУ САЙТА И ВЪРХУ ДАННИТЕ ПРЕДСТАВЕНИ
ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.1 Имуществени права върху Сайта
(a) С настоящото Асоциацията Ви дава, в зависимост от Условията, правото на достъп
и ползване на Сайта за Ваша вътрешна употреба. Когато използвате Сайта, Вие се
съгласявате да не заличавате каквото и да било авторско право или други известия,
съдържащи се в него. Освен в случаите, когато изрично сте упълномощени, Вие не
можете да използвате, копирате, възпроизвеждате, предавате, превеждате,
предлагате за продажба, продавате, излагате, извършвате, разпределяте,
публикувате, разпространявате, пускате в обръщение, модифицирате, създавате
производни, разпространявате или използвате за търговски цели Сайта без

писменото съгласие на Асоциацията. Вие също се съгласявате да не използвате
Сайта за каквито и да било незаконни цели.
(b) Сайтът е собственост на Асоциацията и е защитен от приложимото авторско право,
патент, търговска марка или друг закон за интелектуална собственост. Асоциацията
си запазва признатото право на собственост, други права на собственост, както и
правата върху интелектуална собственост свързани със Сайта. Вие се съгласявате
да спазвате всяко съобщение за авторско право или друго ограничение съдържащо
се в която и да било инидивидуална информация, софтуер, или други материали
достъпни чрез Сайта.
(c) В случай, че използвате Сайта или връзки включени на Сайта за получаване на
достъп до Световната Мрежа или Интернет локация, или до източник на
информация, услуги, софтуер, или стоки от някое дружество, организация или лице
различно от china2ceec.org, или друга локация в Интернет, Вие признавате и
приемате, че такива други Сайтове или локации не са под контрола на Асоциацията
и се съгласявате, че Асоциацията няма да носи отговорност за каквато и да било
информация, услуги, софтуер, или стоки или други връзки , които се намират в
такава Световна Мрежа или Интернет локация или източник на информация,
услуги, софтуер, или стоки, или за вашето използване на такава информация,
услуги, софтуер, или стоки.
(d) АСОЦИАЦИЯТА НЕ ДАВА ИЗРИЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ИЛИ ГАРАНЦИЯ ПО
ОТНОШЕНИЕ НА ТАКЪВ САЙТ, ТЯ ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ
СЕ
ГАРАНЦИИ
(ВКЛЮЧИТЕЛНО,
НО
НЕ
САМО,
ВСЯКАКВИ
ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА
ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, И НЕНАРУШАВАНЕ),
ОТХВЪРЛЯ ОТГОВОРНОСТ ЗА, И НЕ ПОЕМА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ
ОТНОСНО КАКВАТО И ДА БИЛО ИНФОРМАЦИЯ, УСЛУГИ, СОФТУЕР, ИЛИ
НАЛИЧНИ, РЕКЛАМИРАНИ, ПРОДАВАНИ СТОКИ, ИЛИ ТАКИВА, КОИТО СЕ
НАМИРАТ НА ДРУГ УЕБ САЙТ, КОЙТО НЕ Е ПОД КОНТРОЛА НА
АСОЦИАЦИЯТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, УЕБ САЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ
СЪС САЙТА ИЛИ, БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ОБЩОВАЛИДНОСТТА НА
ГОРЕПОСОЧЕНОТО,
КАЧЕСТВОТО,
БЕЗОПАСНОСТТА,
ТОЧНОСТТА,
НАЛИЧНОСТТА, ПРИЛИЧИЕТО, ИЛИ ДОКОЛКО ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ,
УСЛУГИ, СОФТУЕР, ИЛИ СТОКИ СА ПОДХОДЯЩИ.
(e) Предаването или използването на каквито и да било материали в нарушение на
настоящите Условия или някое приложимо право, правило или регламент
(независимо дали на Република България или на други страни) - или правата на
някоя трета страна, е забранено. Това включва, но не само, материали, подлежащи
на авторско право, материали, които са клеветнически, заплашителни, неприлични,

нецензурни и непристойни, материалите, които са защитени от търговска марка,
търговска тайна, или патентни закони, или материал, който води до нарушаване на
личното пространство.
2.2 Права на собственост върху данни, предоставени от потребителя
Данните, информацията или друго съдържание, пряко качено или предоставено от Вас
на Асоциацията за поставяне на Сайта ("Данни, предоставени от потребителя") ще бъде
и ще остане Ваша собственост (както между Вас и Асоциацията). Всяка друга
информация, събрана или предоставена от Асоциацията (включително, но не само,
използване на информацията и анализ въз основа на Данни, предоставени от
потребителя) ще бъде и ще остане собственост на Асоциацията ("Данни за използване
на Сайта"). Асоциацията ще си запази притежаването и ще използва копия от Данни,
предоставени от потребителя, и Данни за използване на Сайта с цел изпълняване на
Услугите и по друг начин отговарящи на задълженията и отговорностите на
Асоциацията съгласно Договора. В зависимост от ограниченията за конфиденциалност,
посочени в Параграф 5 по-долу, използването от Асоциацията на Данни, предоставени
от потребителя, и Данни за използване на Сайта може да включи излагане, разбор,
модификация, възпроизвеждане, копиране, предаване, превод, изпълнение,
публикация, разпространение, подготовка на производни или тяхното разпространение
вътрешно от Асоциацията, и към трети страни, с които Асоциацията извършва
рекламна дейност, пазарни проучвания и за други търговски цели. Вие давате на
Асоциацията всички необходими права и разрешения, изисквани и необходими за
Асоциацията, за да изпълнява услугите и дейностите, описани на Сайта.
3. ОТРИЧАНЕ НА ГАРАНЦИИ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
3.1 САЙТЪТ Е ПРЕДОСТАВЕН "ТАКА, КАКТО Е." НИТО АСОЦИАЦИЯТА, НИТО
КОЙТО И ДА БИЛО ОТ НЕЙНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ НЕ
ДАВАТ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ/ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ КАКЪВТО И
ДА БИЛО ВИД (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЧЕ ДОСТЪПЪТ ИЛИ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТО, АБСОЛЮТНО СИГУРНО,
ПЪЛНО, ТОЧНО ИЛИ БЕЗГРЕШНО). В ДОПЪЛНЕНИЕ, ТОЧНОСТТА, ПЪЛНОТАТА
ИЛИ НАВРЕМЕННОСТТА НА САМАТА ИНФОРМАЦИЯ НЕ Е ГАРАНТИРАНА.
ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО Е ДОСТЪПНА
НА ИЛИ ЧРЕЗ САЙТА, Е НАПЪЛНО НА ВАШ РИСК И САМО ВИЕ НОСИТЕ
ОТГОВОРНОСТ ДА ОЦЕНИТЕ ТОЧНОСТТА И ПЪЛНОТАТА, И АСОЦИАЦИЯТА И
НЕЙНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И ДОСТАВЧИЦИ С НАСТОЯЩОТО ИЗРИЧНО СЕ
ОТХВЪРЛЯТ ВСИЧКИ ИЗРИЧНИ И ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ВСЯКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА

ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ
И НЕНАРУШАВАНЕ.
3.2 ВИЕ РАЗБИРАТЕ, ЧЕ АСОЦИАЦИЯТА НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА
ВИ ПРЕДОСТАВЯ САЙТА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ СЪЩИТЕ МЕТОДИ, КОИТО
СЕ ИЗПОЛЗВАТ В МОМЕНТА, ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН. АСОЦИАЦИЯТА МОЖЕ ДА
ПРЕКРАТИ ОСИГУРЯВАНЕТО НА САЙТА ЗА ВАС ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. ВИЕ СЕ
СЪГЛАСЯВАТЕ ДА НЕ ТЪРСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ОТ АСОЦИАЦИЯТА ПОРАДИ
КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕТО ИЛИ
МОДИФИКАЦИЯТА НА ЦЕЛИЯ ИЛИ ЧАСТ ОТ САЙТА.
3.3 ДОКОЛКОТО Е РАЗРЕШЕНО ОТ ЗАКОНА, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ И В
СЪОТВЕТСТВИЕ С НИКАКВА ПРАВНА ТЕОРИЯ (ДОГОВОР, ГАРАНЦИЯ,
НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН) АСОЦИАЦИЯТА ИЛИ
НЕЙНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ
ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ НЯМА ДА НОСЯТ
ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ,
СЛУЧАЙНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, ПРИМЕРНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ,
ПОНЕСЕНИ ОТ ВАС И ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ
СВЪРЗАНИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН С ТЕЗИ УСЛОВИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ
САМО, ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА,
ИЛИ ЩЕТИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОНЕСЕТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЗЕТО РЕШЕНИЕ,
ДЕЙСТВИЕ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ ВАС ИЛИ ДРУГА СТРАНА,
РАЗЧИТАЙКИ НА ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ ЗА ОТГОВОРНОСТТА, ТОЧНОСТТА,
ПЪЛНОТАТА ИЛИ НАВРЕМЕННОСТТА НА ГОРНИТЕ, ИЛИ ЗА ЗАКЪСНЕНИЯ ИЛИ
ГРЕШКИ ПРИ ПРЕДАВАНЕ ИЛИ ДОСТАВКА НА НЯКАКВА ЧАСТ ОТ
ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ УСЛУГИТЕ), ДОРИ АКО Е ИМАЛО УВЕДОМЯВАНЕ ЗА
ТАКИВА ЩЕТИ. В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ, И БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА
ГОРЕПОСОЧЕНОТО, АСОЦИАЦИЯТА НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА
КАКВИТО И ДА БИЛО ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ПРЕДАВАНЕТО ЧРЕЗ САЙТА НА
КОМПЮТЪРЕН ВИРУС ИЛИ ДРУГ КОМПЮТЪРЕН КОД ИЛИ ПРОГРАМНО
УСТРОЙСТВО, КОЕТО БИ МОГЛО ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ДОСТЪП, ИЗМЕНЕНИЕ,
ЗАЛИЧАВАНЕ, ЩЕТИ, РАЗВАЛЯНЕ, ДЕАКТИВИРАНЕ, ИЗВАЖДАНЕ ОТ СТРОЯ,
ПРЕКЪСВАНЕ,
ИЛИ
ПО
ДРУГ
НАЧИН
ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ
НА
ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА САЙТА ИЛИ НЯКОЙ ВАШ СОФТУЕР, ХАРДУЕР, ДАННИ
ИЛИ СОБСТВЕНОСТ.
4. ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ
4.1 С настоящото Вие заявявате и гарантирате, че сте поне на осемнадесет (18) години, че
информацията, която сте предоставили за получаване на достъп до Сайта, е вярна и точна,

доколкото Ви е известно и, че Вие сте прочели и сте съгласни с условията на нашата
Декларация за опазване на личното пространство.
4.2 Вие няма да поставяте на Сайта никакви Данни, предоставени от потребителя, които:
(i) нарушават правата на лица, включително, но не само авторски права, патенти,
търговски марки или други права върху интелектуална собственост;
(ii) са клеветнически, неприлични, порнографски, обидни или по друг начин
нарушаващи някакъв закон; или
(iii) съдържат вируси, "червеи", "Троянски коне" или притежават други вредни
качества, или използват Услугите за незаконни цели. Асоциацията си запазва
правото, по свое усмотрение, да редактира или заличи всички Данни,
предоставени от потребителя, качени на Сайта в нарушение на горното.
5. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Асоциацията се съгласява да защитава и поддържа конфиденциалност относно Данните,
предоставени от потребителя, в съответствие с политиките, методите и процедурите,
посочени в декларацията за опазването на личното пространство и политиките за
сигурност на Сайта.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Ако сметнем, че сте нарушили тези Условия, ние можем да прекратим Вашия достъп до
Сайта.
7. ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ
Вие се съгласявате да обезщетите и да опазвате Асоциацията (и нейния директор,
ръководни служители, други служители, контрольори, доставчици, лицензодатели и
агенти-представители) от и срещу всякакви и всички искове, загуби, отговорности, щети,
разходи (включително разумни адвокатски такси и разходи), произтичащи от или във
връзка с: (a) това, че Вие сте нарушили Вашите договори, декларации и гаранции,
съдържащи се в настоящите Условия; (b) Вашето използване на Сайта (i) в нарушение на
тези Условия, (ii) в нарушение на всякакви права на Асоциацията или на трета-странапровайдер/доставчик на информация, включително авторско право, патент, търговска
тайна, търговска марка или други права върху интелектуална собственост и правата на
публичност и лично пространство или (iii) в нарушение на приложимо право, правило или
регламент; или (iv) информацията или материалите, които качвате или поствате на Сайта.

8. СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ
Вие ще спазвате всички приложими закони, правила и регламенти във връзка с Вашето
участие в нашите програми и използването на нашия Уеб Сайт, и няма да участвате в
действия, които имат негативно въздействие върху изпълнението или наличността на
нашите програми или нашия Уеб Сайт.
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАРУШАВАНЕ НА АВТОРСКОТО ПРАВО
Ако Вие сте притежател на авторско право, който смята, че Вашият материал, защитен с
авторско право, е бил възпроизведен, публикуван или разпространен посредством Сайта
по начин, който представлява нарушение на авторско право, моля да съобщите за
нарушението на нашия определен за отговарящ за авторското право агент, като изпратите
писменото уведомление по пощата до Асоциацията за насърчаване на сътрудничеството в
областта на селското стопанство, Бул. Христо Ботев №55, София, 1000 България, На
вниманието
на:
Уебмастер
(Webmaster),
или
по
електронната
поща
на webmaster@china2ceec.org. Моля имайте предвид, че информацията за контакти,
предоставена в настоящия параграф, трябва да се използва само за съобщаване на
предполагаемо нарушение на авторско право. Информацията за контакти по други въпроси
е предоставена другаде в настоящите Условия или на Сайта.
Моля включете следната информацията във Вашето писмено съобщение:
(1) Подробно описание на произведения, защитени от авторско право, за които се
предполага, че са защитени;
(2) Описание на локацията на предполагаемия нарушаващ материал на Сайта;
(3) Информация, за контакти с Вас, включително Вашия адрес, телефонен номер, и, ако
е наличен, адреса за електронна поща;
(4) Ваша декларация, че добросъвестно смятате, че предполагаемото нарушаващо
използване не е разрешено от притежателя на авторско право, неговия
аген/представител, или закона/законодателството;
(5) Ваша декларация, направена под наказание за клетвопрестъпничество,
потвърждаваща, че информацията във Вашето съобщение е точна и че Вие сте
упълномощен да действате от името на притежателя на авторското право; и
(6) Електронен или физически подпис на притежателя на авторско право или на някой
упълномощен от името на собственика да установи и потвърди нарушение на
авторското право и да представи декларацията.
9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1 Известията/съобщенията, дадени Ви от Асоциацията, ще бъдат предоставени по
електронната поща или чрез общо постване на china2ceec.org, или по обикновена поща.
Във всички въпроси, изискващи предварителното съгласие на Асоциацията, това съгласие
ще се счита за дадено само, ако е направено по гореописания начин от упълномощен
представител на Асоциацията. Известията/съобщенията, дадени от Вас на Асоциацията
може да бъдат изпратени на custom@china2ceec.org или по обикновена поща, адресирани
до Асоциацията за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство,
Бул. Христо Ботев №55, София, 1000 България.
9.2 С изключение на всичко друго посочено в настоящото, никакъв отказ от право,
модификация или изменение в която и да било разпоредба от настоящите Условия няма да
бъде в сила по отношение на Асоциацията, ако не е в писмена форма и подписана от
упълномощено официално лице от Асоциацията. Асоциацията може да измени тези
условия по всяко време след писменото известие или постване на Сайта. Вие се
съгласявате, че ако получите достъп и/ или използвате Сайта след уведомление за промени
в настоящите Условия, Вие ще бъдете обвързан с всички промени.
9.3 Ако Асоциацията не настоява когато и да било за стриктното спазване на което и да
било условие от настоящите Условия, или ако закъснение от страна на Асоциацията при
прилагането на настоящите Условия, или постоянно такова поведение от страна на
Асоциацията, никога няма да имат валидността на отказ от такова пълномощие или право,
а също така едно такова единично или частично упражняване няма да изключва каквото и
да било бъдещо упражняване. Ако някоя разпоредба на настоящите Условия бъде обявена
за невалидна или по някакъв начин неприложима, неприложимостта на останалите
разпоредби няма да бъде нарушена и страните ще подменят невалидната и неприложима
разпоредба с валидна и приложима разпоредба, която отразява първоначалните намерения
на страните възможно най-точно в съответствие с приложимото право. За настоящите
Условия ще се прилагат и същите ще бъдат интерпретирани и прилагани в съответствие с
материалното право на Република България. Страните се съгласяват мястото да бъде
София, Република България, и юрисдикцията - на компетентен Софийски градски съд за
всички спорове, които може да възникнат по отношение на сроковете, сделките и
отношенията, предвидени от настоящите Условия.
КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ CHINA2CEEC.ORG, ВИЕ ПРИЕМАТЕ ДА СПАЗВАТЕ ТЕЗИ
УСЛОВИЯ.

