Условия за ползване
Преведохме този документ за Вас за да четете по-удобно. В случай на
несъответствия, действаща е чешката версия
Цел на портала
Този уеб портал се управлява от Дружество Under the flag
s.r.o.(ООД), със седалище Libická 1918/6 (ул. Либицка 1918/6), Praha
3(Прага 3), 13000, IČ(ЕФН): 04563565, вписване C 249810, вписано в
Общински съд в Прага.
Този уеб портал е създаден с цел разширяване на общата
информираност за Синдрома на раздразненото дебело черво.
Всички информации, данни и материали, предоставени на този
портал имат само информационни и образователни цели и са
предназначени за широката общественост.
Информациите в този сайт не изпълняват ролята на съвети или
препоръки. Нищо в този сайт не служи като диагноза, лечение или
превенция срещу някаква болест или здравословни проблеми.
Нищо на този сайт не служи като заместител на консултация със
специалист и определено не е предназначен за това да предизвиква
потребителите да отричат такива консултации. Управляващият
наложително препоръчва на всеки потребител да потърси лекарски
съвет преди започване или завършване на всякаква форма на
лечение.
Отговорност на управляващия
Всякакво решение или действие, предприето от потребител въз
основа на всякаква информация, данни или материали (независимо
от формата им), съдържащи се в този уеб портал е извършено на
основание отговорността на дадения потребител и на негов
собствен риск. Нито управляващият, нито авторът на съдържанието
не носят отговорност за всякакво нараняване, щети, загуби или
отрицателни последици, произлизащи от такова решение на
потребителя, направено въз основа на всякаква информация, данни
или материали на този уеб портал.

Управляващият също не носи отговорност за съдържанието,
информациите, данните или материалите, добавени от потребителя
или трета страна в секцията Форум. Ако каквато и да било
информация в тази секция е явно несъвместима с действащото
приложимо право, управляващият ще приложи разумни усилия за
това, да отстрани или скрие такава информация за обществеността.
Copyright
Съдържанието на този уебсайт като цяло и като отделни негови
части са пазени от авторски права и не могат без знанието и
изричното съгласие на управляващия да се разпространяват.
Реклама
Този уеб портал може да съдържа препратки (във формата на
визуални и текстови банери) към продукти и услуги, предоставяни от
трети страни, имащи за цел подпомагане на бизнес дейностите на
тези трети страни. Тези банери се отнасят и пренасочват
потребителите към сайта на тази трета страна. Управляващият не
носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете, към които
водят такива препратки.
Защита на личните данни
Потребителите с изпращането на формуляра от секцията Контакт,
на страницата с резултатите от теста и регистрацията в секцията
Форум съгласно Закон № 101/2000 Сб. за защита на личните данни,
с действащите изменения и допълнения, дават своето съгласие за
обработка на личните данни, предоставени на Управляващия като
администратор, за маркетингови цели, т.е. за предлагане на
търговия и услуги. Потребителят също потвърждава, че е бил от
Управляващият, като администратор на личните данни,
информиран за всички права, произтичащи от Закона № 101/2000
Сб. за защита на личните данни, с действащите изменения и
допълнения, т.е. именно за това, че предоставянето на тези данни е
доброволно, че има право на достъп до тях, както и за други права,
произтичащи от този закон. Потребителите също се съгласяват по
смисъла на закона № 480/2004 Сб., за някой услуги на
информационните субекти, с действащите допълнения и изменения,
с изпращане на търговски съобщения с всички електронни средства.
Потребителят осъзнава, че своето съгласие за изпращане на
търговски съобщения и електронна поща с цел пряк маркетинг може

по всяко време да отмени под формата на писмена информация на
адреса на администратора. Защитата и обработката на личните
данни детайлно е дефинирана в документа на адрес
https://www.ibszdrave.bg/assets/download/personal_data_protection_bg
.pdf
Заключителни разпоредби
Управляващият си запазва правото по всяко време да променя,
редактира, изтрива или актуализира съдържанието на този уеб
портал като цяло или негови части. Никаква част от съдържанието
не служи като предложение за изпълнение от страна на
Управляващия, нито като предложение за сключване на договор или
сътрудничество и никак не обвързва Управляващия.

