Общи условия за ползване на интернет страницата www.kotanyi.com и нейната вeрсия на
български език www.kotanyi.bg :
1.) Прехвърляне на права, предоставяне на права:
а) Предоставянето на публикации (текстове, снимки, графики, видео) от страна на ползвател
важи като гаранция, че на съответния ползвател са му били предоставени изцяло и ефективно
всички необходими права и по този начин той притежава правото да предоставя публикации
неограничено и без заплащане, по-специално за използване, имитиране, изменяне,
обработване, публикуване, превеждане, за предоставяне в публичното пространство в
световен мащаб и за свързване с други публикации на сайта www.kotanyi.bg Предоставянето на
публикации от страна на ползвателя трябва да се осъществява при спазване на всички
приложими законови разпоредби. Ползвателят трябва да плати всички дължими такси и
комисиони (дружества за колективно управление на авторски права) и да освободи КОТАНИ
напълно от всякакви евентуални искове за обезщетения и компенсации.
Рецепти от готварски книги могат да бъдат публикувани само с изричното съгласие на носителя
на авторските права (напр. издателство, автор).
б) С предоставянето на публикациите, всички права върху тях се прехвърлят на фирма КОТАНИ
безсрочно и безвъзмездно. По този начин ползвателят, сам или от името на носителя на
правата, предоставя на КОТАНИ неизключителното право да възпроизвежда на сайта
www.kotanyi.bg и/или в печатна форма, да разпространява, да предоставя в публичното
пространство, изменя, обработва, превежда, да обединява под всякаква форма с други
публикации, да използва с рекламна цел, да включва в база данни или да публикува в сборни
или собствени творби съответните публикации безвъзмездно и неограничено по отношение на
съдържание, време и място, включително и в световната мрежа. Следователно, качените от
ползвателите публикации могат да бъдат публикувани или разпространявани по всяко време в
печатни или онлайн медии, SMS, мобилни услуги, или чрез други технологични методи.
в) КОТАНИ има правото по всяко време да предоставя на трети страни предоставените ѝ права.
г) КОТАНИ си запазва правото да изтрива публикации на ползватели или да ограничава достъпа
до тях по всяко време, без да се аргументира; и то без каквито и да са искове за обезщетения
от страна на ползвателя.
2.) Освобождаване от отговорност:
Ползвателят освобождава КОТАНИ от отговорност при всички случаи на предявяване на искове
за обезщетения и компенсации от страна на трети лица поради нарушени авторски права или
поради някаква друга причина, за която е отговорен ползвателят.
3.) Отговорност:
а) Като доставчик, КОТАНИ предоставя интерактивни компютърни услуги. Фирма КОТАНИ не
носи и няма да поеме никаква отговорност за публикациите, предоставени от трети лица.
Фирма КОТАНИ носи отговорност единствено за публикациите, които самата тя създава,
публикува и разпространява.

б) За щети, за които КОТАНИ трябва да носи отговорност съгласно законовите разпоредби,
КОТАНИ поема отговорността само в случаи на измама, умишлено нарушение и груба
небрежност. За всички останали искове, особено поради пропусната печалба, загуба от лихви,
щети поради пропуски и последващи вреди, щети поради забавяне, неимуществени (морални)
вреди, нанесени вреди на трети лица и т.н., КОТАНИ не носи отговорност, освен ако по закон не
е предвидено друго.
в) Когато от ползвателите или от ползватели по поръчение на трети лица се поместват или се
предоставят достъпни публикации, КОТАНИ не поема никаква отговорност за съдържанието,
точността, актуалността или надеждността на публикациите, както и за всякакви правописни и
комуникационни грешки.
г) При никакви обстоятелства КОТАНИ не носи отговорност за каквито и да са загуби или вреди,
които са възникнали у ползвателя поради факта, че се е доверил на информация, която е
получил поради ползване на сайта www.kotanyi.bg.
д) Претенции от какъвто и да било вид, обусловени от публикации на трети лица, трябва да се
предявят от ползвателя не към КОТАНИ, а директно към съответното трето лице и при всички
положения да се отнесат до съда.
е) Тъй като Интернет адресът www.kotanyi.bg и всичките му подстраници съдържат линкове
към други сайтове в световната мрежа, КОТАНИ не носи отговорност нито за съдържанието
(напр. незаконни, неверни или непълни публикации) на тези сайтове, нито за вреди, които са
възникнали вследствие използването на свързаната информация.
4.) Защита на лични данни:
а) Спазват се разпоредбите на Закона за защита на личните данни в актуалната му версия.
Ползвателят се съгласява предоставените от него ключови данни да се съхраняват и обработват
от КОТАНИ с цел провеждане на собствено пазарно проучване и за реклама. Той дава
изричното си съгласие да бъде информиран по телефона, факса, ел. поща, чрез SMS/MMS и
др., под формата на масова поща, както и с рекламна цел, за промоции на фирма КОТАНИ.
Това съгласие може да бъде оттеглено от ползвателя по всяко време.
б) Ползвателят се задължава да пази в тайна своето потребителско име и/или парола, както и
всички данни, които дават възможност за неоторизиран достъп чрез неговия онлайн профил, и
да ги защити срещу неоторизиран достъп от трети лица. КОТАНИ не поема никаква отговорност
в случай на непозволената им употреба или злоупотреба с тях. Ползвателят носи отговорност за
трети лица, които използват услуги на КОТАНИ чрез неговия профил. Ползвателят се задължава
да съобщи незабавно за непозволена употреба или злоупотреба с неговото потребителско име
и/или парола. КОТАНИ има право да съхранява данни за IP адреса.
в) Чрез попълване на някой от формулярите за регистрация, ползвателят въвежда своя личен
онлайн профил на www.kotanyi.bg. Участието е безплатно и доброволно и не включва
задължение за закупуване на продукти или услуги на фирма KОТАНИ.
г) Чрез изричната си регистрация като желаещ да пробва продукти на фирма КОТАНИ,
ползвателят се съгласява с евентуалното получаване по пощата на безплатни продуктови
мостри и с последващото електронно допитване. Това съгласие може да бъде оттеглено по
всяко време. Участието е безплатно и доброволно и не включва задължение за закупуване на
продукти или услуги на фирма KОТАНИ.

д) Ние използваме софтуерно приложение за анализ на използването на нашия уеб сайт. Това
ни дава възможност да оценим използването на уеб сайта, както и да получим ценна
информация за потребностите на нашите потребители. Тази информация допринася за
подобряване на качеството на нашето предлагане.
В тази връзка се използват и така наречените "бисквитки". "Бисквитките" са текстови файлове,
които се съхраняват на компютъра на посетителя в сайта. Те спомагат за разпознаването на
потребителя при ново посещение на уеб сайта. Това ни дава възможност да проведем
гореописаното оценяване на използването на сайта. По принцип "бисквитките" могат да се
отхвърлят или изтрият чрез съответните настройки на браузъра. В такъв случай, обаче, има
вероятност повече да не могат да се използват всички функции на нашия сайт в тяхната цялост.
Освен това, някои технически данни, включително IP адреса на потребителя, се събират и
съхраняват от използвания софтуер. В никакъв случай, обаче, не могат да се идентифицират
хората, които стоят зад тези данни, нито да се съберат личните им данни. Също така, тези
данни не се свързват с други, евентуално предоставени от потребителите, лични данни. Чрез
използването на този уеб сайт, Вие се съгласявате с горепосочената процедура за анализ на
използването на този уеб сайт.
е) Игри с награди
Ако игрите с награди се организират в сътрудничество с трети страни, участниците в тези игри
дават изричното си съгласие за това, техните данни да бъдат съхранявани от тези трети страни
и да бъдат обработвани с цел пазарно проучване и с рекламна цел.
Победителите се уведомяват писмено.
Относно играта с награди не може да се води кореспонденция.
Замяната на наградите с пари в брой не е възможно.
Съдебна процедура в тази връзка е изключена.
5.) Изтриване на публикации, сътрудничество с държавни органи:
а) КОТАНИ предварително проверява публикациите от трети лица. КОТАНИ изтрива тези
публикации, които са в нарушение на закона, по-специално на гражданското и наказателното
право, или са в противоречие с добрите нрави, ако КОТАНИ научи за това. Това включва и
публикации с напр. противозаконна цел, както и с цел тормоз, публикации с порнографско,
национал-социалистическо,
расистко,
подбуждащо
към
расова
омраза,
противоконституционно съдържание или с използване на вулгарен, неподходящ или изпълнен
с омраза език, който КОТАНИ чувства обиден за себе си и за останалите. Засегнатият ползвател
няма право да предявява искове за обезщетение или за друг вид компенсация в случай на
изтриване или блокиране на достъпа му.
б) КОТАНИ си запазва правото да изтрива имена и публикации, да блокира ползватели и да си
сътрудничи с държавните служби, да провежда проучвания относно материалите, които се
разпространяват чрез сайта www.kotanyi.bg или се отнасят до противозаконна дейност от
страна на ползвател. Това включва дейности в областта на частната електронна комуникация.
6.) Съобщения по ел. поща:
При абонамент КОТАНИ изпраща бюлетин. Този бюлетин може да бъде отказан по всяко
време.
7.) Допълнителни условия:

Всички съобщения, уведомления, напомняния, рекламации за дефекти, определяне на крайни
срокове или други юридически значими декларации са валидни само в писмена форма. При
колебания относно срока, меродавна е датата на изпращане, видна от пощенското клеймо на
съответната австрийска пощенска служба.
За място на изпълнение и изключителна юрисдикция се счита Корнойбург. Приложимо е
австрийското законодателство.
Ако отделни условия от настоящите Общи условия противоречат на задължителните законови
разпоредби или бъдат обявени за нищожни, останалите условия запазват своята валидност.
Такива условия ще бъдат заменяни чрез валидни или приложими условия, които в най-голяма
степен съответстват на първоначалната цел. Това важи и в случай на липсващо условие.

