ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА БЛАГОТВОРИТЕЛНИ КАМПАНИИ
ОТ ФОНДАЦИЯ “НАШИЯТ ДОМ Е БЪЛГАРИЯ”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящите Общи условия уреждат правилата за ползване на
www.ourhomebulgaria.com („Уебсайт/ът“) във връзка с организираните чрез Уебсайта
благотворителни кампании на Фондация “Нашият дом е България” („Фондацията“).
1.2. Фондация “Нашият дом е България”, ЕИК 177112437, е юридическо лице с
нестопанска цел, регистрирано за извършване на дейност в обществена полза съобразно
разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондацията е основана
на идеята за популяризиране на красотата, културата, традициите и историята на
България.
1.3. Дейността на Фондацията е ориентирана към организиране на благотворителни
инициативи, както и кампании за обновяване и съхранение на паметници на културата.
За изпълнение на своите цели Фондацията организира и финансира други позволени от
закона допълнителни стопански дейности, в това число:
-

Набира средства от дарители и източници на финансова помощ в страната и
чужбина;
Договаря пряко с организации, дружества и лица конкретните условия за
отпускането на помощи, дарения и др.;
Проектира и изгражда материално-техническа база за постигане на целите на
Фондацията и поддържа предоставената и създадена вече такава в България;
Използва всички законни средства за осъществяване на своите цели.

1.4. Всяко лице - посетител на Уебсайта, се задължава да спазва разпоредбите на
настоящите Общи условия, в които са описани правилата за извършване на дарения в
полза на Фондацията от лицата, подкрепили съответна инициатива („Дарители“), чрез
извършване на паричен превод („Дарение“) чрез Уебсайта.
1.5. Данни за контакт с Фондацията:
Адрес: гр. София, район Средец, ул. „Неофит Рилски“ № 46
Електронна поща: info@ourhomebulgaria.com
Тел. номер: (+359)882 000 400, в работни дни от 9:00 до 18:00 ч.

II. НАЧИН ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И ЛИМИТ НА ДАРЕНИЕТО
2.1 Всяко лице, посетило Уебсайта, може да направи Дарение в полза на съответна
инициатива, организирана от Фондацията и описана на Уебсайта.
2.2. Размерът на Дарението се определя от съответния Дарител, като сумата не може да
надвишава 990 (деветстотин и деветдесет) евро или тяхната равностойност в български
лева без значение от избрания метод на плащане.

2.3. Даренията се извършват по електронен път чрез попълване на формата, поместена в
поле „Инициативи“ на Уебсайта и избиране/маркиране на бутон „Дари“.
2.4. В съответствие с настоящите Общи условия при извършване на Дарение Дарителят
има право да избере дали да получи от Фондацията символичен знак за Дарител – постер
или друг популяризиращ красотата на България материал, заснет/изработен от екипа на
Фондацията.
2.5. Информация за всяко дарение се въвежда в Книга за даренията и завещанията,
поддържана и съхранявана от Фондацията.
III. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ
3.1. Дарителят избира сумата, която желае да дари от формата в поле „Инициативи“ на
Уебсайта. Дарението може да бъде извършено както чрез платформата на “Ипей” АД www.epay.bg, така и директно по банкова сметка на Фондацията.
3.2. За извършване на Дарението Дарителят предоставя определена информация на
Фондацията за целите на извършване на идентификация, включително лични данни,
както следва: три имена, ЕГН (или друг официален личен идентификационен номер),
електронна поща и адрес – за физически лица, съответно наименование, ЕИК (или друг
идентификационен код), седалище и адрес на управление и електронна поща – за
юридически лица.
3.3. Дарения чрез платформата на www.epay.bg се извършват от Дарителя при условията,
определени от “Ипей” АД на www.epay.bg. Платформата на www.epay.bg е система за
електронни плащания, достъпна чрез интернет страницата на “Ипей” АД и/или чрез
мобилно приложение на “Ипей” АД. Дарението се извършва чрез изпращане на
съответната избрана парична сума чрез платежна карта на съответния Дарител или чрез
„микросметка“, открита в полза на Дарителя в www.epay.bg.
3.4. Във връзка с извършваните Дарения Фондацията не събира от Дарителите никакви
такси (такива могат да бъдат дължими от Дарителите към www.epay.bg, банкови
институции или др., включително такси/разходи за превалутиране, в зависимост от
избрания от Дарителя метод за превод на Дарението).
3.5. В случай че Дарителят е избрал да дари определената от него сума чрез превод по
банкова сметка на Фондацията, последният следва да бъде извършен чрез превод към
банковата сметка на Фондацията, посочена на Уебсайта.
IV. ДОСТАВКА НА ИЗБРАН СИМВОЛИЧЕН ЗНАК ЗА ДАРИТЕЛ
4.1. Избраният от съответния Дарител символичен знак за Дарител се изпраща на
Дарители, които са направили Дарение в размер, равен или надвишаващ 50 лв. или
тяхната равностойност в евро или друга валута.
4.2. Символичните знаци за Дарител се доставят с куриер на посочения от съответния
Дарител адрес за доставка, като разходите по доставката се поемат от Фондацията.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

5.1. Фондацията полага дължимата грижа за защита на личните данни на Дарителите при
спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно
защитата на данните), както и на утвърдената от Фондацията Политика за защита на
личните данни.
5.2. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи
условия Фондацията може да използва личните данни, предоставени от Дарителите,
единствено и само за целите, обслужващи приложението на настоящите Общи условия.
5.3. Фондацията може да предостави лични данни на Дарителите на трети лица доставчици на онлайн разплащания и куриери за целите на настоящите Общи условия.
5.4. Предоставяне на лични данни на Дарители на трети лица – партньори на Фондацията,
във връзка с благотворителни кампании и дейности, свързани с основния предмет на
дейност на Фондацията, може да се извършва единствено след предоставяне на съгласие
от страна на Дарителя.
5.5. Фондацията има право да използва личните данни, предоставени от Дарителите за
изпращане на информация за други инициативи; изпращане на безплатни
информационни електронни бюлетини по имейл или по телефон; организиране на
томболи и промоционални кампании, запитвания; за статистически и други цели, в
случай на получаване на съгласие от страна на Дарителя.
5.6. Отправено искане от страна на субект на данни „да бъде забравен“ във връзка с
дадено съгласие, посочено по горе или упражняване на друго право на субекта на данни
обвързва:
•
направилото го физическо лице – лично, в съответствие с Политиката за защита
на личните данни;
•
юридическото лице – само ако е направено от оторизиран представител,
съобразно разпоредбите на Закона за електронните съобщения.
5.7. Заявката на субекта на данни да бъде преустановено изпращането на рекламни
съобщения до него, „да бъде забравен“ или да упражни друго право, произтичащо от
Общия регламент относно защитата на данните следва да бъде изпратена на: e-mail
адрес: info@ourhomebulgaria.com, или на посочените адреси за кореспонденция в
Политиката за поверителност на Фондацията и по-горе в тези Общи условия. За „субект
на данни“ следва да бъде считано всяко идентифицирано физическо лице или физическо
лице, което може да бъде идентифицирано и чийто лични данни се обработват от
Фондацията за целите, посочени в тези Общи условия.

VI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
6.1. Дарителите декларират, че няма да възпроизвеждат по какъвто и да било начин –
печатен, електронен и др. намиращите се на Уебсайта и предоставени от Фондацията
информация и материали, в това число Дарителите не могат да разпространяват,
излъчват, обработват или използват информацията и материалите, освен по начините,
допустими от законодателството, регулиращо авторското право и сродните му права и
Общите условия на Уебсайта.

6.2. Потребителите се задължават да не премахват указанията за наличие на защитено
авторско право, търговски марки и др., отнасящи се до защита на интелектуалната
собственост, поместени на Уебсайта, върху изпращаните символични знаци за Дарител
и др.
6.3. Възпроизвеждането на която и да е част от този Уебсайт и/или на посочените погоре символични знаци за Дарител е изрично забранено.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
7.1. Ограничения
Създаването на връзки към този Уебсайт от страна на уебсайтове със съдържание, което
е несъвместимо с целите на Уебсайта или общо с целите на Фондацията или пък
противоречи на закона и добрите нрави, e недопустимо.
7.2. Отговорност и обезщетения
Фондацията не носи отговорност за евентуални вреди, причинени вследствие от
ползването или изтеглянето на каквито и да било материали или информация от този
Уебсайт. Употребата на материали или позоваването на такива е изцяло отговорност на
потребители на Уебсайта (включително Дарители) и същите носят отговорност за всички
претенции на трети лица спрямо Фондацията, предявени на базата на незаконосъобразна
употреба или злоупотреба със съдържание на Уебсайта от потребители (включително
Дарители). Фондацията си запазва правото да претендира обезщетение за всички случаи
на понесени вреди и/или платени компенсации на трети лица, вследствие
незаконосъобразни действия, извършени от потребители (включително Дарители) на
Уебсайта.
7.3. Декларации
Дарителят отговаря и гарантира пред Фондацията, че нито Дарителят, нито физическо
или юридическо лице, което контролира или е контролирано от Дарителя, или е под общ
контрол с Дарителя, а) е лице, свързано с изпиране на пари, финансиране на тероризъм
или други престъпления, и б) е било осъждано, субект на обвинение или разследване за
изпиране на пари или финансиране на тероризъм.
7.4. Приложимо право и разрешаване на спорове
Приложимо право по настоящите Общи условия е правото на Република България.
Всички спорове по прилагането на Общите условия при или по повод извършените
Дарения, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на
празноти, ще бъдат разрешавани от компетентните съдилища в Република България.
7.5. Промени в Общите условия
Фондацията си запазва правото да въвежда промени в Общите условия с цел подобряване
на нейната работа, в начините за регулиране на отношенията с посетителите на Уебсайта
(включително Дарителите) и общо за запазване каузата на Фондацията. Потребителите
(включително Дарители) се информират за настъпили промени в Общите условия чрез

посещение на Уебсайта, където са публикувани актуалните и действащи Общи условия
и съответно се задължават да ги спазват във вида, в който са публикувани.
7.6. Влизане в сила на общите условия
Общите условия влизат в сила от датата на публикуването им на Уебсайта и са валидни
до тяхното изменение или отмяната им.
Тези Общи условия са утвърдени на 25.02.2020 г. и са публикувани на интернет
страницата на Фондацията на 25.02.2020 г.

