
Общи условия за участие в активността “Вдъхновените“ 

- Текстовете трябва да бъдат с обем до 5000 знака във формат word. 

- Потребителят гарантира, че в качеството си на автор на произведението (текст, снимка, 

видео) има изключителното право да използва създаденото от него произведение и 

разрешава използването му от Нет Инфо. 

- Текстовете, снимките и видеата не трябва да бъдат публикувани другаде. 

- Участникът се съгласява доброволно да участва в платформата. За участието му не се дължи  

възнаграждение или компенсация.  

- Доколкото файловете, съставляващи произведението, качено от Участника,  биха могли да 

съдържат лични данни, Нет Инфо АД обработва тези лични данни чрез съхранението им от 

името на Участника, като последният е този, който определя целите на обработката. Когато 

Участникът участва в платформата, а именно  използва възможността за разполагане и 

съхраняване на сървъри на Нет Инфо АД на свое съдържание за целите на платформата, както 

и възможност за споделяне на това съдържание с други лица, Нет Инфо АД, чрез сайта си 

Vesti.bg действа като обработващ по смисъла на ОРЗД, а Участникът има качеството на 

администратор.  

- Участникът предоставя верни и точни лични данни и информация за участието си в 

платформата. В случай, че предоставените лични данни или информация са неистински и/или 

участникът не спази която и да е от клаузите на настоящите Общи условия, Дружеството има 

право да го лиши от участие в платформата и/или от каквато и да е награда, ако има такава. 

- Всеки може да участва в платформата.  В случай, че участникът не е навършил 18 години, се 

изисква съгласието на родителите или попечителите му. Съгласието на 

родителите/попечителите се удостоверява с писмена декларация, копие от която следва да 

бъде предоставено на Нет Инфо. Законният представител на Участника се съгласява личните 

данни на Участника, предоставени във връзка с участието му в платформата, да бъдат 

използвани от Нет Инфо АД за целите на платформата при условията на ЗЗЛД, както и на 

Закона за защита на детето и всяко друго приложимо българско и европейски 

законодателство. 

- С приемането на настоящите Общи условия участникът се съгласява и отстъпва на 

Дружеството всички имуществени и прехвърлими неимуществени авторски права върху 

публикуваните текстове, снимки и видеа, както и изключителното право Дружеството да 

използва многократно материалите по всички начини, предвидени в Закона за авторското 

право и сродните му права (ЗАПСП), за максимално допустимия срок, определен в ЗАПСП и за 

територията на цял свят. 

- Снимките, видеата и текстовете  не съдържат насилие, унижение на човешкото достойнство, 

не засягат по какъвто и да е начин личната неприкосновеност, неприкосновеността на личния 

или семейния живот на лице, не накърняване на правата и доброто име на другиго; 

- Снимките, видеата и текстовете не са с порнографско съдържание; 

- Снимките, видеата и текстовете не съдържат обида на религиозна основа и не съдържат 

религиозна агитация; 

- Снимките, видеата и текстовете не нарушават права и законни интереси на друго лице; 



- Снимките, видеата и текстовете не подбуждат към ненавист въз основа на расов, полов, 

религиозен или национален признак и не съдържат каквато и да е форма на дискриминация; 

- Снимките, видеата и текстовете не застрашават физическото, умственото или моралното 

развитието на малолетни и непълнолетни; 

- Снимките и видеата не съдържат рекламни материали или съобщения. 

 

 


