
 1 

Общи условия за ползване за регистрирането и ползването уеб приложението 
MyBosch (статус: 01.02.2016) 

 

Настоящите условия за ползване са в сила във валидната им формулировка при 
сключване на договор за регистрирането и ползването на уеб приложението MyBosch 
при Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen-Schillerhöhe („Доставчик“, 
„ние“ или „нас“) от Вас като краен потребител („Потребител“, „Вие“ или „Вас“). 

§ 1 Предлагане на услуги и готовност за включване  

1. Уеб приложението MyBosch дава възможност за ползването на различни, 
независими от настоящото регистриране услуги, и за получаване на 
информация, касаеща и други неща. 

2.  Използваните чрез уеб приложението MyBosch услуги може да бъдат напр. 
мобилни приложения, приложения, Web-Shops, както предлагането на данни, 
статии, илюстрирани и аудио-документи, информации и други съдържания 
(по-нататък наречени за кратко „Съдържания“). 

Обемът на съдържанията вижте в съответното описание на услугите. За 
ползването на настоящите безплатни или подлежащи на заплащане услуги в 
сила са съответно индивидуални условия за ползване и условия за защита на 
личните данни и те изискват при някои условия посочване на допълнителни 
данни. При регистрирането на настоящата услуга ще  получите отделни 
инструкции и при някои обстоятелства, можете да бъдете помолени да 
предоставите Вашите данни за извършване на плащане.  

3. Запазваме си правото да допълваме уеб приложението MyBosch или да 
определяме срок по време на ползването. Вие като потребител нямате право 
на претенции за запазване на определени услуги или части. 

4. За ползването на уеб приложението MyBosch, Вие трябва да се регистрирате. 
Регистрацията за ползване, както и самото ползване на уеб приложението 
MyBosch е безплатно. 

5. За уеб приложението MyBosch не съществува право за ползване без 
прекъсване. Не се гарантира, че достъпът или ползването на уеб 
приложението MyBosch няма да се прекъсва или ограничава от работи по 
поддържането, по-нататъшни разработки или от смущения (като напр. 
прекъсване на електрозахранването, грешки в хардуера и софтуера, 
технически проблеми в проводниците за данни), които евентуално могат да 
доведат до загуби на данни. Доставчикът полага грижи за използваемост на 
уеб приложението MyBosch по възможност без прекъсване.  

§ 2 Регистрация в уеб приложението MyBosch 

1. За да можете да се регистрирате в уеб приложението MyBosch, трябва да сте 
пълнолетни. Забранена е регистрацията на малолетни и лица с трайно 
блокирано право на достъп. В процеса на регистрацията Ви молим да 
определите Вашите данни за достъп. Те се състоят от избрано от Вас 
потребителско име, свободно избрана парола и Вашия E-Mail адрес. 

2. При това регистрацията може да се извърши с данните за достъп на 
съответно предложените социални медийни мрежи, напр. Facebook, Twitter и 
Google+ (съответно отделно и/или заедно „SocialID“). Вместо специфично 
потребителско име и парола за уеб приложението MyBosch в този случай за 
регистрирането се използва съответната функционалност на избраната 
социална медийна мрежа, в която потребителят трябва да е регистриран.  
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3. С изпращане на Вашите регистрационни данни ни представяте предложение 
за сключване на договор за ползване на базата на настоящите условия за 
ползване. Чрез приемане на предложението се взима решение по собствена 
преценка. Ако Вашата регистрация не се потвърди в рамките на съответен 
срок чрез e-mail на посочения от Вас e-mail адрес, Вие вече не сте обвързани 
с Вашето предложение. С постъпване на e-mail потвърждението се сключва 
договор за ползване съгласно споразумение и ние включваме искания достъп. 
От включването Вие имате право да ползвате уеб приложението MyBosch в 
рамките на настоящите условия за ползване. За целта трябва предварително 
да потвърдите включването чрез кликване на съдържащия се в E-Mail линк. 

4. Можете да се регистрирате само веднъж в уеб приложението MyBosch. 
Вашата регистрация, условията на ползване и потребителският акаунт заедно 
с данните за достъп не могат да се преотстъпват. Обикновено при 
регистрацията не проверяваме Вашата самоличност и Вашите данни. Ние не 
поемаме гаранция за това, че при всеки собственик на профил съответно 
става въпрос за личността, за която се представя съответният собственик на 
профил. 

В България, едно физическо лице, има право да се регистрира само веднъж. 
и може да се свърже само с един потребител на уеб приложението  MyBosch. 

5. Доколкото е налично като функционалност в рамките на уеб приложението 
MyBosch, Вие можете да оформите индивидуално по собствени представи 
Вашия потребителски профил в рамките на настоящите условия за ползване. 
Повече подробности моля прочетете в съответното описание на услугата.  

§ 3 Отговорност за данните за достъп 

1. Вашите данни за достъп, включително паролата трябва да пазите в тайна и в 
никакъв случай да не ги предоставяте на трети неупълномощени лица. 

2. Освен това към Вашата отговорност спада и това да установите със 
сигурност, че Вашите данни за достъп и ползването на предлаганите услуги 
ще се извършва само то Вас, респ. от упълномощените от Вас лица. 
Съществува ли опасение, че неупълномощени трети лица са получили или 
ще получат информация за Вашите данни за достъп, доставчикът трябва да 
бъде информиран незабавно. 

Моля обърнете внимание: Вие носите пълна отговорност за всяко 
ползване и/или всяка дейност, която се извършва с Вашите данни за 
достъп. 

§ 4 Блокиране на достъпите  

1. Ние можем да блокираме Вашия достъп до уеб приложението MyBosch по 
собствена преценка изцяло или до отделни части от определени области 
временно или трайно, ако затова има конкретни основания, че Вие 
нарушавате, респ. сте нарушили настоящите условия за ползване и/или 
валидното право, или имаме друг основателен интерес от блокирането. При 
решението за блокиране се зачитат по преценка Вашите основателни 
интереси. В случай, че въпреки указание, Вие повторно нарушавате 
условията за ползване, ние си запазваме правото да блокираме трайно 
Вашия достъп и да Ви изключим трайно от бъдещото ползване на уеб 
приложението MyBosch. 

2. В случай на трайно блокиране на Вашето право на достъп, ще бъдете 
уведомени за това чрез e-mail.  

3. В случай на временно блокиране след изтичане на периода на блокирането 
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или след окончателната отмяна на основанието за блокиране правото за 
достъп се активира отново и за това ще бъдете уведомени чрез e-mail. Трайно 
блокирано право на достъп не може да се възстанови.  

§ 5 Приключване на ползването 

1. Условията за ползване можете да прекратите по всяко време чрез Bosch 
Global ID, като ги приключите чрез отписване. Ние също си запазваме правото 
си, да прекратим договора за ползване с предизвестие  от четиринадесет (14) 
календарни дни. 

2. В случай на прекратяване на договора за ползване чрез Bosch Global ID ние 
имаме право, след изтичането на 30 календарни дни от влизане в сила на 
прекратяването и след изтичане на законово установените срокове за 
съхранение на записите, да изтрием всички Ваши данни, появили се в 
рамките на Вашата регистрация. Ако нормативната уредба за защита на 
личните данни към този момента изисква заличаване на личните данни на по-
ранен етап от гореописания, то това ще бъде направено.  

3.  Обхват на разрешеното ползване, правилата на поведение, контрола на 
дейностите при ползването 

1. Вашето право за ползване се ограничава до достъпа до съдържания, чието 
право на ползване е възможно чрез уеб приложението MyBosch (евент. с 
помощта на SocialID номер), както и до ползването на съответно предлагания 
обхват на функциите в рамките на нормативните уредби на настоящите 
условия за ползване. 

2. За създаването на необходимите технически условия във Вашата сфера на 
отговорност за ползването на услугите съгласно договора (особено хардуер, 
уеб браузър и достъп до интернет) отговаряте лично Вие. Ние или 
доставчиците на съответните услуги не са длъжни да обсъждат това.  

3. Ние имаме право, данни, некласифицирани като лични, които ни се 
предоставят в рамките на ползването на Bosch Global ID, да се използват и 
оползотворяват ексклузивно без ограничения. 

§ 6 Защита на съдържания, отговорност за съдържанията на трети лица  

1. Предложените от регистрирането чрез уеб приложението MyBosch 
съдържания са защитени предимно от закона за авторското право, правото 
върху марка и правото за защита на конкуренцията или от други права върху 
обекти на интелектуалната собственост и са на наше разположение 
съответно като наша собственост, собственост на нашите клиенти или други 
трети лица, които са предоставили на разположение съответните 
съдържания. Съставянето на списък на съдържанията като такива също така 
трябва да е защитено от авторското право. Вие можете да ползвате тези 
съдържания само съгласно настоящите условия за ползване, както и в 
предварително определените рамки на уеб приложението MyBosch.  

2. Предлаганите на страницата за регистрация и страницата за влизане за 
ползването на уеб приложението MyBosch съдържания са съставени 
частично от нас и частично от други потребители, респ. други трети лица. 
Съдържания от потребители, както и други трети лиц а се наричат по-нататък 
за кратко „Съдържания от трети лица“.  

3. Ние не проверяваме съдържанията от трети лица за пълнота, вярност и 
законност и затова не поемаме никаква отговорност или гаранция за 
пълнота, вярност, законност и актуалност на съдържанията от трети 
лица. Това е в сила и по отношение на качеството на съдържанията от 
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трети лица и тяхната пригодност за определена цел. 

§ 7 Защита на личните данни, поверителност 

Нашите стандарти за качество, изискват отговорност при боравене с Вашите 
лични. Затова те ще се събират, преработват и ползват, ако за целта е дадена 
правна основа или Вие сте декларирали съгласие в тази връзка. Относно 
работата с Вашите данни Ви информираме подробно в нашите разпоредби за 
защита на личните данни. 

§ 8 Ограничаване на отговорността 

1. В рамките на ползването на уеб приложението MyBosch , не поемаме 
отговорност, поради небрежност, дотолкова доколкото не предизвикват 
увреждания на живота, на тялото или на здравето или  не нарушават 
Българското законодателство. Незасегната остава занапред отговорността за 
нарушаване на задължения, чието изпълнение по начало дава възможност за 
осъществяването на договора за ползване съобразно изискванията и на 
чието спазване потребителят може редовно да разчита. Същото важи за 
нарушаване на задълженията на нашите агенти.  

2. Доколкото отговорност от наша страна е изключена или ограничена в 

съответствие с тези разпоредби, това се прилага и по отношение на 

отговорността на органите на нашата компания и помощниците агенти и 

сътрудници, по-специално на нашите служители 

§ 9 Изменения на настоящите условия за ползване; прехвърляне на 
условията на договора 

1. Запазваме си правото да променяме настоящите условия за ползване по 
всяко време с валидност и в рамките на съществуващите условия на 
договора. За подобни изменения ще бъдете уведомени най -малко 30 
календарни дни преди планираното влизане в сила на промените чрез e-mail. 
В случай, че в рамките на 30 дни от постъпване на съобщението Вие не 
възразите и продължите ползването на услугите и след изтичане на срока за 
възражение, промените се считат за ефективно валидни от изтичане на срока. 
В случай на възражение от Ваша страна, условията на ползване се 
продължават до досегашните условия . Запазваме си правото, в случай на 
възражение да приключим условията на ползване съгласно  § 5. В 
съобщението за изменения ще Ви бъде обърнато внимание на Вашето право 
на възражение и на последиците. 

2. Ние имаме право да прехвърлим нашите договорни условия с Вас, по-
специално, но не само, правата и задълженията от и във връзка с ползването 
на безплатно предоставената услуга на уеб приложението MyBosch и 
настоящите условия на ползване, с освобождаващо ни действие върху Robert 
Bosch Power Tools GmbH. По този начин Robert Bosch Power Tools GmbH 
встъпва на нашето място в договора с Вас. 

§ 10 Изменения на уеб приложението MyBosch 

Ние имаме право по всяко време да променяме безплатно предоставяните 
услуги на уеб приложението MyBosch, да предоставим на разположение нови 
услуги безплатно или срещу заплащане и да регулираме предоставянето на 
безплатни услуги.  
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§ 11 Общи разпоредби 

1. Подробна информация за нас като администратор на страницата за 
регистрация за уеб приложението MyBosch ще получите в самия сайт. 

2.  Приложимо право е Българското право и компетентен е Българският съд.  

3. Ако някоя от настоящите разпоредби е или ще стане недействителна, 
останалите разпоредби остават в сила  

 


