ПОЛИТИКА ЗА ПРАВИЛНО ПОЛЗВАНЕ
ПОЛИТИКА ЗА ПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МРЕЖАТА НА ОПЕРАТОРА
Изложената тук Политика за Правилно Ползване (ППП) има за цел да осигури отговорно използване на мрежата и
нейните ресурси и да предотврати проявите, влошаващи или възпрепятстващи нейната използваемост. Прилагането на тази
политика e насочено също така и към запазване на изградените социален облик и репутация на ОПЕРАТОРА, като отговорен
доставчик на услуги, грижещ се за сигурността, надеждността и неприкосновеността на своите системи и мрежа.
Описаните по-долу правила съставляват политика за използване на системите и мрежата на ОПЕРАТОРА, които се
счита, че са възприети. Политиката за правилно ползване (ППП) може да бъде адаптирана и да следва еволюцията на
технологиите, възможностите и развитието на Интернет.
I.
ОБЩИ ПРИНЦИПИ
1.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва мрежата единствено със законни цели и намерения. Използването на
системите и мрежата на ОПЕРАТОРА в нарушение на българското или международно законодателство и правила е забранено.
Това включва, без да се ограничава само до това, предаването на авторски материали без съгласието на техния автор, материали
официално смятани като заплашителни, позорящи или неприлични и материали защитени от търговска тайна, независимо дали
ПОТРЕБИТЕЛЯТ е запознат или не със съдържанието на материалите или със съответния закон. Освен това използването на
Интернет трябва да бъде в съгласие с правилата и условията на услугите на ОПЕРАТОРА.
2.
ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото незабавно и без предизвестие да премахне всеки материал или данни и да
блокира използването на мрежата на един или повече ПОТРЕБИТЕЛИ, когато тяхното използване, предназначение или цели не
отговарят на ППП.
3.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети и предпази ОПЕРАТОРА от всеки иск, предявен от трета страна,
твърдящ, че използването на мрежата от ПОТРЕБИТЕЛЯ е в нарушение на някои от действащите български или международни
законови норми и разпоредби. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да поеме защитата и всички съдебни разноски, обезщетения,
присъждания и такси (включително и подразбиращите се съдебни такси) окончателно присъдени срещу ОПЕРАТОРА,
породени от такива искове. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да извести ОПЕРАТОРА за всеки предявен иск, в който той е
въвлечен или за който той знае.
4.
ОПЕРАТОРЪТ не съобщава е-поща /e-mail/ адресите или друга персонална информация за своите клиенти на
произволна трета страна, без предварително писмено разрешение. Изключения се правят единствено в обсега на съдебни
разследвания, на каквито ОПЕРАТОРЪТ изцяло би съдействал.
II.
МРЕЖАТА
1.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ съзнава, че ОПЕРАТОРЪТ не би могъл да упражнява контрол върху съдържанието на
информацията, преминаваща през мрежата на ОПЕРАТОРА. Затова ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за съдържанието на
произволно съобщение, независимо дали е било изпратено или не от клиент на ОПЕРАТОРА.
2.
Мрежата на ОПЕРАТОРА може да бъде използвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ за връзка с други мрежи по света и
ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съгласен да се съобразява с възприетите правила за ползване на съответната мрежа.
3.
В допълнение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да се съобразява и да е в съответствие с интернет протоколите и
стандартите.
4.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да нарушава и злоупотребява с процедурите за установяване на самоличност или
със сигурността на никои устройство, мрежа или запис за ПОТРЕБИТЕЛЯ (познати като "cracking" или "hacking"), нито да
възпрепятства някоя от услугите за ПОТРЕБИТЕЛ, устройство или мрежа (познати като "denial of service attacks").
5.
Без да се пренебрегва предшестващото, ОПЕРАТОРЪТ счита, че всяко приложение, което претоварва мрежата,
по какъвто и да е начин, ще бъде разглеждано като разточително използване на мрежата и като такова НЕ Е допустимо.
Използването на IP multicast в различие от способа, предоставян и координиран с ОПЕРАТОРА е също така забранен.
6.
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които накърняват сигурността на системите или мрежата могат да бъдат подведени под
наказателна или гражданска отговорност. ОПЕРАТОРЪТ ще съдейства напълно на всяко разследване на заподозрени в
престъпни прояви и накърняване на сигурността на системи и мрежи, водено от упълномощените от закона власти.
III.
ЕЛЕКТРОННА КОМУНИКАЦИЯ
1.
На ПОТРЕБИТЕЛЯ е забранено да изпраща е-поща /e-mail/ до всеки, който не желае да я получава. Изрично е
забранено да се изпращат непредизвикани обемисти съобщения ("junk mail" или "spam") от произволен характер (търговски
реклами, политически речи, обяви, и др.) или да изпращат същите или подобни съобщения до голям брой от групите за новини
(newsgroups) (cross-posting или multiple-posting, също така познато като "USENET spam").
2.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да препраща или разпространява верижни писма, нито злостна е-поща.
3.
Тези правила се прилагат към всяка Интернет базирана среда за разпространение и всяко приложение,
използващо Интернет по такъв начин (напр. usenet news, факс-подобни документи през Интернет)
4.
Тези правила се прилагат дори и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва нечий друг сървър, за да препредава своите
комуникации.
5.
На ПОТРЕБИТЕЛЯ е забранено подправянето на заглавната информация.
6.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да иска изпращането на съобщения за който и да е друг адрес, различен от
собствения му, освен с изричното съгласие на притежателя на посочения адрес.
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