УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ (ДОГОВОРНО СПОРАЗУМЕНИЕ) на EPSA

1. ПРЕДМЕТ
Настоящият документ представлява Условия за ползване на EPSA (договорно споразумение).

2. ДАННИ
2.1. "ЕПСА-Медия Маркет" ЕООД, ЕИК 205312778, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.
„Иван Вазов“ № 38.
2.2. "ЕПСА-Медия Маркет" ЕООД администрира собствения си продукт EPSA, под формата на интернет
платформа за създаване на рекламни кампании в собствените офиси на Изипей.
2.3. Можете да се свържете с EPSA на адрес гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 38, на телефон 0882 063 717
или на и-мейл адрес office@epsa.media.

3. ДЕФИНИЦИИ
3.1. Рекламодател – лице на или над 18 г., което е сключило договор за осъществяване на рекламна кампания
в собствените офиси на „Изипей“ АД (Изипей) от разстояние през платформата EPSA.
3.2. Изпълнител – "ЕПСА-Медия Маркет" ЕООД.
3.3. ЕPSA – платформа, собственост на "ЕПСА-Медия Маркет" ЕООД, предназначена за създаване на
рекламна кампания в собствените офиси на Изипей.
3.4. „Офиси на Изипей“ включва всички собствени офиси на Изипей.
3.5. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва EPSA
по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея и извършва
всякакви други действия чрез нея.
3.6. Профил – раздел от платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да
изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в
EPSA (поръчки, данъчни фактури и др.).
3.7. Поръчка – заявка за печат, разпространение и излъчване на реклами и рекламни форми
3.8. Кампании – страница в Профила на Клиента, в която той може да добавя рекламни кампании.
3.9. Общи условия – Общите условия на "ЕПСА-Медия Маркет" ЕООД за печат, разпространение и
излъчване на реклами и рекламни форми.
3.10. Политика за поверителност - политиката за поверителност и защита на личните данни на "ЕПСАМедия Маркет" ЕООД.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Условията за ползване на EPSA, Общите условия и Политиката за поверителност са задължителни за
всички Клиенти.
4.2. Всяко използване на EPSA означава, че Вие сте се запознали внимателно с Условията за ползване,
Общите условия и Политиката за поверителност и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3. Общите условия и Условията за ползване могат да бъдат променени едностранно по всяко време чрез
актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.
4.4. Изпълнителят има право да извършва промени на Общите условия и Условията за ползване по всяко
време и по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

4.5. Във всеки един случай на промяна на Общите условия и Условията за ползване ще Ви информираме
чрез публикуването на промените в EPSA. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите
справка за евентуални промени на Общите условия и Условията за ползване на EPSA при всяко нейно
ползване.
4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване на EPSA се окажат недействителни или
неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта
на останалите разпоредби.
4.7. Характеристиките на услугите, описани в EPSA, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради
технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които EPSA предварително се извинява
на своите Клиенти.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
5.1. От момента на регистрацията/създаването на профил и/или използване на която и да е услуга,
предлагана от Изпълнителя през EPSA, се счита, че между страните (Изпълнител и Клиент) съществува
правно валиден договор, сключен в съответствие с изискванията на настоящите Условия за ползване и
Общите условия. Изрична писмена форма за наличието на този договор не е необходима. Клиентът заявява
желанието си да поръча и реализира рекламна кампания през EPSA като направи Поръчка по електронен
път и която съответно се регистрира от самия него.
5.2. EPSA ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката. Това уведомление се прави
по електронен път (имейл) или по телефона.
5.3. Договорът за печат, разпространение и излъчване на реклами и рекламни форми между Изпълнителя и
Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща
уведомление, че Кампанията е заплатена и/или одобрена за излъчване.
5.4. Договорът за печат, разпространение и излъчване на реклами и рекламни форми, сключен между
Клиента и Изпълнителя, се състои от настоящите Условия за ползване, Общите условия, Политиката за
поверителност и всякакви евентуални допълнителни договорки.

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН КАМПАНИЯ
6.1. Достъпът до EPSA с цел регистрация на Кампания е позволен на всеки Клиент.
6.2. EPSA си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране
на Кампания, ако сметне, че това би било в ущърб на EPSA или на Изпълнителя по какъвто и да е начин.
При това положение единственото право на Клиент е да се обърне към Изпълнителя, за да бъде информиран
относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. EPSA и Изпълнителят
не носят отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие
на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
6.3. Клиентът има право да се свързва с Изпълнителя на посочените адреси в раздел „Контакти”. Мнения
или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати или
игнорирани.
6.4. Всички цени за печат, разпространение и излъчване на реклами и рекламни форми чрез EPSA са
обявени в лева (BGN) и посочени на съответните места в EPSA.
6.5. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Изпълнителят не носи каквато и да е
отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания,
направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на
валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

6.6. Всички изображения, поместени на EPSA имат единствено цел да създадат известна представа за типа
на предлаганата услуга, а не да я представят точно. Изпълнителят няма да носи отговорност за такива
несъответствия.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
7.1. Изпълнителят има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора
за печат, разпространение и излъчване на реклами и рекламни форми, сключен чрез EPSA.

8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
8.1. С приемането на настоящите Условия за ползване Клиентът декларира и гарантира, че притежава
придобито по законен начин право да популяризира дейността, стоките или услугите за които създава
рекламна кампания в EPSA.
8.2. Клиентът декларира и гарантира, че дейностите, стоките или услугите, които популяризира
посредством рекламиране в EPSA, отговарят на всички нормативни изисквания в съответната област.

9. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
9.1. Изпълнителят има право да откаже организирането на рекламна кампания за печат, разпространение и
излъчване на реклами и рекламни форми, в случай, че тя съдържа послание или информация, които
съставляват нарушение на правни норми от законодателството на страната или на Общите условия и
Условията за ползване. В този случай Изпълнителят не носи отговорност и не дължи обезщетение за
неизпълнение на настоящото споразумение.
9.2. Изпълнителят не носи отговорност за авторски и сродни права, касаещи реклами и рекламни форми,
предоставени от Клиента, нито за действията на трети страни, провокирани от печата, разпространението и
излъчването на реклами и рекламни форми през EPSA.
9.3. Изпълнителят не носи отговорност в случаите, когато с печата, разпространението и излъчването на
реклами и рекламни форми от Клиента, са нарушени разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията
или други нормативни актове, свързани с рекламирането на дейности, стоки и услуги. Не носи отговорност
и когато рекламите и рекламните форми съдържат послание или информация, които съставляват нарушение
на правни норми от законодателството на страната.
9.4 Изпълнителят има право да организира печата, разпространението и излъчването на реклами и рекламни
форми и на други клиенти, без да уведомява Клиента и без да изисква съгласието му.
9.5. Клиентът е длъжен да изготви и предостави рекламите и рекламните форми за реализиране в срок и в
съответствие с изискваните параметри посочени на определените места в EPSA.
9.6. Клиентът е отговорен за достоверността и актуалността на информацията в предоставените реклами и
рекламни форми.
9.7. Клиентът се задължава да заплаща на Изпълнителя възнаграждение съгласно обявените цени.
9.8. Клиентът е длъжен да обезщети Изпълнителя за всички претърпени вреди и направени разходи,
вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с печата,
разпространението и излъчването на реклами и рекламни форми, които Клиентът е направил достъпни чрез
ползване на предоставените от Изпълнителя услуги в нарушение на действащото българско
законодателство, приложимите чужди закони, на Общите условия и Условията за ползване или добрите
нрави.
9.10. Клиентът е отговорен за всички претенции на трети лица по отношение на печата, разпространението
и излъчването на реклами и рекламни форми, включително и за случаите, когато са нарушени разпоредбите

на Закона за защита на конкуренцията или други нормативни изисквания, свързани с рекламирането на
дейности, стоки и услуги.

10. ДРУГИ
10.1. С приемането на настоящите Условия за ползване Клиентът приема изцяло Общите условия и
всякакви евентуални допълнителни договорки, във връзка с изпълнение на услугите по настоящите Условия
за ползване .
10.2. Страните се споразумяват, че Изпълнителят има право да преустанови печата, разпространението и
излъчването на реклами и рекламни форми, съгласно уговореното, без това да се счита за неизпълнение на
същото в случай, че компетентен орган издаде на Изпълнителя акт за установяване на административно
нарушение във връзка с начина или формата на осъществяване на рекламната кампания.
10.3. Страните приемат, че се задължават да не разкриват конкретни договорености между тях, както и
друга информация, известна на страните, свързана с организацията или дейността им, тяхното ноу-хау,
добри практики, лична информация за служителите и всяка друга информация, която може да бъде счетена
за поверителна, освен по взаимно съгласие или при спазване на разпоредбите на закона. Всяка от страните
се задължава да изиска от служителите си да спазват настоящата клауза.
10.4. Страните се споразумяват да действат добросъвестно в отношенията помежду си, като следват добрите
търговски практики и зачитат доброто име на контрагентите си. Всяка от страните се задължава да изиска
от служителите си да спазват настоящата клауза.
10.5. При възникване на затруднения от обективен характер, които не могат да се вменят във вина на нито
една от страните и могат да забавят или направят невъзможно изпълнението на услугите по настоящите
Условия за ползване Клиентът и Изпълнителят се задължават взаимно да се уведомят и при нужда да
подготвят допълнително споразумение към настоящите Условия за ползване.
10.6. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на задължения си, ако подобно
неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо
събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

11. СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
11.1. Изпълнителят е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение на такива данни в сила от 25.05.2018 г. и националното
законодателство. Изпълнителят събира лични данни и използва събраната лична информация за
предоставяне на услугите печат, разпространение и излъчване на реклами и рекламни форми чрез EPSA.
Събраните лични данни се обработват с цел управление на Вашия профил и управление на Вашите
рекламни кампании. Също така могат да бъдат използвани за статистически цели, свързани с подобряване
качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности за рекламните възможности.
11.2. Лични данни, които събираме:
● При създаване на Профил, регистриране в EPSA, сключване на договорно споразумение - имената
Ви; електронния Ви адрес (имейл); номер на телефон; адрес.
● За управление на достъп и идентифициране на профила Ви в EPSA – електронен адрес и парола;
● Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, номер на
телефон, адрес за фактура, информация, свързана със средството и начина за плащане, сума на
сделката;
● За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, ЕГН, електронен адрес,
използвано средство и начин за плащане, сума на плащането, дата на плащането;

● За осигуряване на обратна връзка, свързана с Вашата рекламна кампания - имената Ви, електронния
Ви адрес, информация по Вашата рекламна кампания;
● За маркетинг дейности за рекламните възможности - имената Ви, електронния Ви адрес и номер на
телефон.
11.3. Събраните лични данни се съхраняват и обработват при спазване на изискванията на Закона за защита
на личните данни и Общ регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни, като се съблюдават всички
приложими правила за защита на личните данни. Подробна информация относно събирането на личните
данни, тяхната обработка, срок на съхранение, както и правата на Клиентите /субекти на данни/, е поместена
в Политиката за поверителност на Изпълнителя по отношение на дейностите за печат, разпространение и
излъчване на реклами и рекламни форми. Политиката е достъпна чрез платформата EPSA.
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