
Общи условия за ползване на интернет страницата на “НПМГ Алумни клуб” 

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на 
предоставяните от сдружение с нестопанска цел “НПМГ Алумни клуб” електронни 
услуги и ресурси (накратко “Общите условия”) чрез интернет страницата 
“npmgalumni.org”.  

Общи правила 

Чрез достъпа до (зареждането на) “npmgalumni.org”, 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 съгласни с всички общи условия 
по-долу, моля, не използвайте “npmgalumni.org”. 
Потребителите получават правото да използват услугите на “npmgalumni.org” 
единствено за лични/нетърговски цели. 
Използването на текстови, фото- и видеоматериали от този сайт се допуска при 
условие, че бъде посочен източникът — за печатни издания, радиостанции и 
телевизии, и бъде добавен линк към “npmgalumni.org” — за интернет сайтове. 

Отговорност 

Сдружение “НПМГ Алумни клуб” се старае да гарантира, че информацията на 
интернет страницата е актуална и точна, доколкото това е възможно. 
Сдружението не носи отговорност за: 

- Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с 
достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на неговото 
съдържание; 

- Информацията, включена в сайтовете, към които в “npmgalumni.org” са 
публикувани линкове, както и последиците от тяхното посещаване; 

- Мненията, изразени в коментарите под материалите. 

Декларация за поверителност 

Услугите, предлагани от “НПМГ Алумни клуб”, предполагат съхранение, обработка и 
достъп до специфична лична информация на потребителите — име, контакти (соц. 
мрежи, имейл), випуск, клас, класен ръководител и др. Личните данни, събрани от 
“НПМГ Алумни клуб”, са съхранявани в съответствие със Закона за личните данни и 
Регламент на ЕС 2016/679 “General Data Protection Regulation” (GDРR), след изричното 
съгласие на потребителя в процеса на регистрация (или чрез имейл за съгласие за 
потребители, регистрирани преди 18.05.2018). При желание, изразено чрез 
уведомление до “НПМГ Алумни клуб” на “npmgalumniclub@gmail.com”, ще бъде 
изтрита цялата лична информация за съответния потребител (“право да бъдеш 
забравен”). 

mailto:npmgalumniclub@gmail.com

