Общи условия
Настоящата страница е собственост на Аптеки Сейба.
Интернет страницата (сайтът) е създадена с общо-информационна цел. Страницата предоставя основна
информация за продукти и услуги, предлагани от Аптеки Сейба.. Никаква част от тази информация,
обаче, не може да бъде третирана като пряко предложение или консултация за закупуване на продуктите
и услугите на аптеки Сейба. Аптеки Сейба си запазват правото да променя настоящите условия без
предварително уведомление на Аптеки Сейба.
Достъпвайки този сайт и съдържащите се в него материали и информация, Вие приемате, че сте прочели,
разбрали, и сте се съгласили с условията за ползване на сайта на Аптеки Сейба.
Отговорности
Въпреки че Аптеки Сейба полага максимални усилия да предоставя точна и актуална информация на
своите Интернет страници, възможно е да има пропуски и неточности. Аптеки Сейба не носи
отговорност за каквито и да е директни, индиректни, инцидентни, последващи или други щети,
възникнали поради или свързани с Вашия достъп или ползване на страницата ни.
Цялата информация на сайта, включваща, но не изчерпваща, графики, текстове и връзки с други
страници, подлежи на промяна без предварително предизвестие.
Аптеки Сейба не гарантира адекватността, точността или пълнотата на съдържащата се на сайта
информация и заявява, че не понася пасивите от евентуални грешки или пропуски. Потребителите на
сайта са отговорни за оценката на точността на информацията или друго съдържание, което е на
разположение на Интернет страницата.
Аптеки Сейба не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.

Гарантиране неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни
Аптеки Сейба се ангажира в максимална степен да гарантира неприкосновеността на информацията,
съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите он-лайн посредством попълнени формуляри
или електронна кореспонденция, или чрез електронната платформа за банкиране - уеб или мобилни
приложения. Предоставяните от клиентите лични данни се трансформират в криптиран вид и се
обработват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове
за неговото прилагане.
Събиране и обработка на лични данни
Когато посещавате уебсайта на Аптеки Сейба, сървърите автоматично записват и анализират
техническите данни за Вашия достъп, като например Вашия IP адрес, предоставен от Вашия интернет
доставчик, информация за интернет браузъра, който използвате, интернет сайта, от който ни посещавате,
включително дата и час на всяко посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани
с конкретно лице. Аптеки Сейба може да използва тези данни, за да анализира кои секции на сайта ни
представляват най-голям интерес за Вас, с цел да подобри съдържанието и да направи уебсайта по–
интересен и по–удобен за ползване от потребителя, както и да установи всякакви технически проблеми
във възможно най-кратък срок. Повечето секции на уеб страницата могат да се ползват без да се
предоставят лични данни. Аптеки Сейба използва предоставените данни единствено, ако това е
абсолютно необходимо и само при положение, че същите се предоставят от доброволно и съзнателно.
Пренос на лични данни до трети лица
Информацията и личните данни, които се предоставяте на уеб страницата на Аптеки Сейба, не са
публични и няма да бъдат разкривани на трети лица, освен в случаите, предвидени от закона или когато
това е необходимо за извършване на заявените от Вас дейности. Сдружението гарантира, че името и
адресът Ви няма да бъдат продавани, заменяни или отдавани под наем, ще бъдат използвани само за
кореспонденция и ще бъде спазвана пълна конфиденциалност.
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Деклариране на лични данни
С публикуването на лични данни в някоя от секциите на уеб страницата на Аптеки
декларирате, че:

Сейба, вие

1. Предоставяте Вашите лични данни доброволно;
2. Давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и
предоставяни от Аптеки Сейба съгласно настоящите Общи условия и действащите в Република
България нормативни актове;
3. Давате Вашето съгласие да ви изпращаме съобщения относно дейността на Аптеки
включително организираните от нас кампании.

Сейба,

4. Имате право да откажете да дадете съгласие за обработване на личните Ви данни или да оттеглите вече
даденото съгласие по всяко време с предизвестие до Аптеки Сейба.
5. Запознат/а сте с правата Ви на достъп и на коригиране на събраните данни чрез подаване на заявление
до Аптеки Сейба, както и с последиците от отказ за предоставяне на данните.
Авторско право
Дизайнът, структурата и съдържанието на този уебсайт са предмет на авторско право като
изключителното право за използването им принадлежи на Аптеки Сейба. Потребителите могат да
отпечатват отделни страници и/или части, изображения (лога), графики и др. от уебсайта, при условие, че
не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки, запазени марки на продукти и
услуги, и лога.
На потребителите се забранява да модифицират, копират, публикуват, продават или лицензират някаква
част от или цялото съдържание на Интернет страницата, и да го използват за каквато и да е публична
или търговска цел освен за тиражиране/популяризиране на информация за продуктите и услугите на
Аптеки Сейба.
В този уебсайт може да има връзки към външни уебсайтове. Същите са единствено за Ваше улеснение и
Аптеки Сейба не носи отговорност за собствеността и операторите на тези уебсайтове, както и за
услугите, предоставени чрез тях, нито за тяхното съдържание. Аптеки Сейба не поема задължения, не
приема и не се обвързва с условия, гаранции или каквито и да било други декларации, свързани с тях,
(включително, но не само задължения, произтичащи от иск за нарушаване на правата върху
интелектуална собственост на трети лица, въз основа на съдържанието на някой от уебсайтовете, към
които има връзки, включени в този сайт).
Разрешаване на спорове
Страните ще полагат всички усилия, за да разрешат всякакви спорове, противоречия или претенции,
произтичащи от или във връзка с настоящите Общи условия по взаимно съгласие.
Всякакви спорове, породени от настоящите Общи условия – освен ако бъдат разрешени по взаимно
съгласие в срок от 90 (деветдесет) дни след получаването на искането на някоя от страните, се отнасят за
разрешаване пред компетентния български съд.
В никой случай Аптеки Сейба не отговаря за инцидентни, преки или косвени вреди или загуби.
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