Общодостъпен документ

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ B-TRUST MOBILE
БОРИКА АД

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

Версия 1.0

20 април 2019 г.

Общодостъпен документ
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА B-TRUST MOBILE

Хронология на измененията на документа
Версия
1.0

Автор (и)
Христо Нешев

Дата
20.04.2019

Състояние
Утвърден

Коментар
Първо издание

1.

БОРИКА АД, 20 април 2019 г.

Стр. 2 от 6

Общодостъпен документ
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА B-TRUST MOBILE

СЪДЪРЖАНИЕ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

ЦЕЛ НА ДОКУМЕНТА ............................................................................................................................................4
ИНСТАЛИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ...................................................................................4
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ТИТУЛЯРЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ...................4
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ........5
ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ...................................................................................................5
ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ .................................................................................................................5

БОРИКА АД, 20 април 2019 г.

Стр. 3 от 6

Общодостъпен документ
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА B-TRUST MOBILE

ЦЕЛ НА ДОКУМЕНТА

I.

Настоящите Общи условия (Общи условия) регламентират ползването на
квалифицирани удостоверителни услуги, предоставяни от БОРИКА АД, в качеството си на
доставчик на удостоверителни услуги (Доставчик), чрез използване на мобилното приложение
B-Trust Mobile, наричано по-нататък в настоящите Общи условия „Приложението“.
Общите условия са неразделна част от Договор за удостоверителни услуги и услуги за
електронна идентичност, предоставяни чрез хардуерно устройство или чрез мобилно
приложение (Договор).
Актуална информация за достъпните квалифицирани удостоверителни услуги е налична в
Приложението и на следния на интернет сайта на Доставчика: https://www.b-trust.bg/services.

II.

ИНСТАЛИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

Инсталирането и способите за работа с Приложението, с цел ползване на достъпните
чрез него квалифицирани удостоверителни услуги, са подробно описани в документа
„Ръководство за инсталиране на мобилно приложение B-Trust Mobile“ и процес по издаване и
използване на облачен електронен подпис“ – приложение към Договора.
Необходимо условие за ползване на предоставяните от Доставчика услуги чрез Приложението е
притежаването на мобилно устройство с инсталирана актуална версия на Приложението и връзка с
интернет. Осигуряването на мобилно устройство и възможност за пренос на данни през мобилна мрежа
е отговорност на клиента.

III.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ТИТУЛЯРЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ПРИЛОЖЕНИЕТО

При използване на Приложението Титулярят се задължава:
да предостави на Доставчика точни данни относно самоличността си;
да не използва Приложението и достъпните чрез последното удостоверения в случай на
компрометиране или съмнение за такова на ПИН кода или загубване на контрола върху
устройството;
да пази ПИН кода за ползване на Приложението и да не го предоставя на трети лица.
Единствено Титулярят носи отговорност за последиците, настъпили в резултат от действията,
извършени чрез използване на ПИН кода.
Използването на Приложението е доброволно. Доставчикът не носи отговорност за претърпени
от Титуляря вреди, вследствие използването на приложението, освен ако са причинени от Доставчика
умишлено или при груба небрежност.
Титулярят има право да се откаже от Договора в 14-дневен срок от сключването му с
едностранно писмено изявление или изявление в електронна форма до Доставчика.
С приемането на настоящите Общи условия Титулярят изрично се съгласява, че с
предоставянето на облачен квалифициран електронен подпис от страна на Доставчика,
правото му на отказ ще се погаси, тъй като Услугите ще се считат предоставени.
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IV.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ
НА ПРИЛОЖЕНИЕТО
Доставчикът не носи отговорност за:
- Услуги, предоставяни от трети лица
- Изпълнението на услугите, достъпни чрез Приложението, при настъпване на обстоятелства
извън контрола на Доставчика – в това число, но не само: случайни събития, непреодолима сила,
проблеми в глобалната мрежа Интернет или предоставянето на услуги извън контрола на
Доставчика;
- Нерегламентирани намеси в работата на Приложението;
- Претърпени вреди и пропуснати ползи в резултат на прекратяване, спиране или изменение на
предоставяните чрез Приложението услуги;
- Непредоставяне на услугите или предоставянето им с влошено качество в резултат на
извършвани тестове или профилактика, в случай че Доставчикът е уведомил Титуляря
предварително чрез публикуване на информация в Приложението.

V.

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Правата на Доставчика върху всички материали и ресурси, в това число базите данни,
предоставени чрез приложението B-Trust Mobile, са обект на закрила от Закона за авторското
право и сродните права, принадлежат на Доставчика и не могат да бъдат използвани в
нарушение на действащото законодателство.
Правото на достъп до приложението B-Trust Mobile на Титуляра не включва правото да
се използуват или модифицират обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за
незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се
увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на
интелектуална собственост и се извършва с нетърговска цел.
Доставчикът събира и обработва информация за целите на сключване и изпълнение на
Договора, в това число за регистрацията в B-Trust Mobile, за изпълнение на
законоустановените задължения на Доставчика, включително за идентификация на Титуляря,
проверка и доказване на самоличността му, за доказване на направените от Титуляря
електронни изявления

VI.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия се изменят едностранно от Доставчика с цел постигане на
съответствие с промените, настъпили в приложимото законодателство, с нови, допълнени или
модифицирани услуги.
При извършване на изменения в настоящите Общи условия, Доставчикът довежда до
знанието на Титуляра извършените промени в 7-дневен срок от извършването им чрез
публикуването им в https://www.b-trust.bg и/ или чрез публикуване на съобщение за
изменението на Общите условия, съдържащо текста на измененията или електронна
препратка към Интернет страница, на която изменените Общи условия са разположени, в
потребителския му профил. Доставчикът предоставя на Титуляря достатъчен срок, но не пократък от един месец, да се запознае с промените в Общите условия.
Ако след изтичане на предоставения му срок, Титулярят продължи да използва
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Приложението и услугите, достъпни чрез него, се счита обвързан с изменените Общи условия.
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