ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.

Предлаганите чрез домейна barexambg.com продукти са авторски труд на адвокат
Илина Фьодорова Малцева, член на Софийска адвокатска колегия, личен номер
1200664210;
БУЛСТАТ
8902249350;
имейл:
office@barexambg.com;
barexambg@gmail.com; адреси: София, жк. "Младост" 2; по извършване на дейността:
София, бул. "Патриах Евтимий" 82 („BarExamBG“ или „Администраторът“).

2.

Закупувайки Услуга на BarExamBG, Вие се съгласявате с настоящите Общи условия,
такива каквито са публикувани на сайта, и ставате клиент на BarExamBG („Клиента“).

3.

BarExamBG не е продукт на и по никакъв начин не е обвързан с Висшия адвокатски
съвет и не гарантира, че предлаганите решения и насоки съвпадат с одобрените от
Висшия адвокатски съвет решения и насоки.

4.

BarExamBG не гарантира успешно полагане на изпита за адвокати и младши адвокати.

5.

BarExamBG има право едностранно да изменя настоящите Общи условия. За всяка
промяна в Общите условия, BarExamBG уведомява Клиента в 7-дневен срок на
използвания от Клиента имейл@gmail.com.
Услуги

6.

Услугата, която BarExamBG предоставя е онлайн достъп до предлаганите продукти
по начина и срещу цената, посочени на сайта („Услугите“). BarExamBG гарантира
минимум едногодишен достъп до Услугите – след изтичане на 1 г. от предоставянето
на достъп на Клиента, Клиентът запазва своя достъп до Услугите, но BarExamBG не
отговаря за него.

6.

BarExamBG не гарантира непрекъснат достъп до Услугите, доколкото това зависи от
редица фактори, включително достъпа на Клиента до интернет.

7.

Клиентът няма право да копира, принтира или да разпространява по друг начин
продуктите на BarExamBG.

8.

За да използвате Услугите са Ви необходими (1) имейл @gmail.com и (2) регистрация в
ePay или EasyPay.

9.

Клиентът заявява ползването на Услугите по посочения на сайта начин.

10.

Обичайно BarExamBG активира използването на закупената Услуга в рамките на 1 час
от получаването на плащането. При всеки случай ползването на Услугите се активира
не по-късно от 1 работен ден. Ако услугата не бъде активирана в тези интервали,
преди да премине към разваляне на сключената сделка, Клиентът се задължава да се
свърже с BarExamBG чрез посочените на сайта данни за контакт, като даде на
BarExamBG разумен срок за изпълнение.
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11.

BarExamBG може да откаже предоставянето на Услугите на определени Клиенти, ако
са налице технически пречки за предоставянето им, както и във всеки други случай по
свое усмотрение въз основа на недискриминационни критерии. В случай, че отказът по
настоящата точка настъпи след плащане от страна на Клиента, BarExamBG
възстановява на Клиента платените суми.

12.

По силата на чл. 57, т. 13 от Закона за защита на потребителите, Клиентът губи
правото си на отказ от сключения от разстояние договор с BarExamBG, когато му бъде
предоставен достъп до закупените продукти. Достъпът се счита предоставен в
момента, в който BarExamBG изпрати съответните съобщения за достъп. Преди този
момент правото на отказ може да бъде упражнено чрез имейл на имейлите за контакт
с BarExamBG и посочване на микросметка в ePay за връщане на цената на закупените
продукти.
Лични данни

14.

Адвокат Илина Фьодорова Малцева, с идентификационни данни, описани по-горе, е
администратор на лични данни, вписан в регистрите на КЗЛД.

13.

Администраторът обработва лични данни на клиенти за целите на финансовосчетоводната си дейност и предоставяне на правни услуги. Основание за обработката
е изпълнение на нормативноустановени задължения на Администратора; или
изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се
отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор
и предприети по негово искане; или изричното съгласие на лицето.

14.

Администраторът обработва личните данни на клиентите и за целите на директен
маркетинг под формата на имейл съобщение за нови продукти на БарЕкзамБГ, които
вече са в продажба. Във всеки един момент Клиентът може да възрази срещу тази
обработка по посочения в съобщението за директен маркетинг начин. Директният
маркетинг се прекратява незабавно след получаването на отказа на Клиента.

15.

Администраторът обработва за своите клиенти за посочените цели единствено: име;
имейл; телефон; и клиентски номер към доставчик на платежни услуги; и банкова
сметка. Ако клиентът избере да предостави други данни на Администратора,
BarExamBG не отговаря за тяхната обработка, доколкото Клиентът сам е избрал да
предостави тези данни.

16.

Ако Администраторът ползва услугите на обработващи данните, той отговаря за
законосъобразната им обработка и я осигурява с писмен договор с обработващия.

17.

Администраторът не отговаря за отношенията на Клиентите с доставчиците, чиито
услуги са необходими за използването на платформата BarExamBG – например
доставчиците на съответните платежни услуги или съответните имейл сървъри.
Клиентът има отделни отнешения с тях и е субект на техните политики за обработка на
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лични данни.
18.

По имейл заявка на Клиента Администраторът му предоставя достъп до
обработваните за Клиента данни. Ако данните не са актуални, Клиентът има право да
заяви тяхната корекция.

19.

Администраторът обработва данните
отношенията с Клиента от счетоводни и
Администраторът извършва периодична
данните и прекратява обработката, в
отпаднали.

20.

BarExamBG има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на
Клиента, освен ако Клиентът не изрази изрично несъгласието си за това, което
Клиентът може да направи по всяко време.

в срок 16 г. след прекратяването на
данъчни съображения. Независимо от това,
оценка на необходимостта от обработка на
случай че основанията за обработка са

1.5.2017 г., изм. 18.2.2018 г.
BarExamBG

3

