
ОБЩИ УСЛОВИЯ 
www.SwitchFree.eu

1. Ние действаме като гражданско дружество, което си поставя за цел с общи средства и
екипно  сътрудничество  да  популяризира,  разпространява,  внедрява  и  подобрява
свободни софтуерни и хардуерни решения, за която цел осъществяваме проучвания,
обучения, технологични разработки и други.

2.  В  случай,  че  желаете  да  се  свържете  официално  с  нас,  като  наш  представител
посочваме  Aдриан Илиев със служебен адрес  1000 София, ул.  Ангел Кънчев №2.
Официални съобщения приемаме и на електронен адрес info@switchfree.eu

3. В случай, че зареждате сайта www.SwitchFree.eu, ползвате предоставяни от нас услуги
или посещавате организирани от нас събития, декларирате, че познавате, разбирате и
приемате настоящите общи условия.

4.  Съдържанието на www.SwitchFree.eu се предоставя свободно  под  Creative Commons
(CC-BY-SA 3.0) и можете да го използвате неограничено, като цитирате авторството, не
ограничавате свободата и не създавате заблуждаващо впечатление, че ви подкрепяме.

5.  Нашата информация, услуги и събития се предоставят „във вида, в който са“ и вие
приемате ползването им на своя собствена отговорност. Извън действащото в страната
законодателство за защита на потребителя ние не носим отговорност.

6.  В случай, че направите плащане към нас за ползване на услуга или за участие в
събитие  и  услугата/събитието  не  бъдат  предоставени/осъществени  по  наша  вина,
ограничаваме отговорността си до размера на полученото плащане.

7.  Ние  не  съхраняваме  никакви  ваши  лични  данни.  Ако  ни  изпратите  такива  за
оформянето  на  фактура,  приемаме  същите  като  изпратени  доброволно  от  вас  в
изпълнение на сключения помежду ни неформален договор и ги унищожаваме веднага
след оформяне на необходимата документация.

8. Запазваме си правото занапред да изменяме и допълваме настоящите общи условия
– за което ще ви уведомяваме своевременно чрез актуализиране на страницата в сайта
www.SwitchFree.eu. Последната актуализация е извършена на 08.04.2014 г. 

9.  За  неуредени  въпроси  следва  да  бъде  приложено  българското  и  европейско
законодателство, а в случай на спор, който не можем да разрешим с разумни преговори
помежду си, същият следва да се отнесе за решаване от българския съд. 

http://www.switchfree.eu/

