ОБЩИ УСЛОВИЯ
Преди да започнете да използвате уеб-сайта https://modernism.scas.bg/ моля прочетете
информацията представена тук. Администратор на данните и продавач на Каталога е
Студентско Общество за Компютърно Изкуство /СОКИ/, пл. "Народно събрание" 10, гр.
София България, тел. + 359 2 9870293, 088 8709488, e-mail: catalogue@scas.bg

Защита на данните и поверителност
На някои страници (Поръчай) трябва да се въведат лични данни за да се регистрирате за
събитието.
Данните ще се обработват поверително и ще се използват само за целта, за която са били
поискани, за доставка на каталога "Българският литературен модернизъм - една колекция
на Росен Петков“. С попълването на личните си данни Вие давате на СОКИ да използват
данните с цел комуникация с Вас и изпращане на пратката.
Ние можем да представим данните на официалните власти в определените от закона случаи.
Ние ще съхраняваме данните една година след тяхното въвеждане.
Вие имате право да изискате от администратора достъп до, коригиране или изтриване на
лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с вас, или право да
направите възражение срещу обработването, да поискате преносимост на данните Ви, както и
да оттеглите съгласието си, в случаите и при условията, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския парламент и на Съвета. Имате право да подадете жалба до съответния
надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, ако смятате, че има злоупотреба с
данните ви.
Предоставянето на данните Ви е доброволно. Трябва да предоставяте точни данни. Ако имате
въпроси, моля, предварително се свържете с нас.

Плащане, доставка и отказ от закупена стока
Условията за заплащане и доставка са посочени във формата за поръчка. При поръчки, за които
е необходимо предварително заплащане, то се извършва до 7 дни от датата на потвърждаване
на поръчката. Поръчки се приемат до изчерпване на количествата. При констатиране на
дефекти, както и при упоменатите в закона случаи, получателят може да рекламира стоката
или да се откаже от нея. При опция преглед при получаване се препоръчва получателят
веднага да огледа стоката и ако има възражения по най-бързия начин да се свърже с
продавача. Съгласно член 50 от ЗПП, потребителят има право да се откаже от договора от
разстояние (онлайн покупка) в срок от 14 дни. При връщане на стоката, купувачът поема
куриерските разноски и е длъжен да върне стоката в същото състояние като при получаването.
Получателят поема отговорност за намалената стойност на стоките в случай на изпробване,
което е различно от необходимото за да се установят характеристиките и функционирането им.
Купувачът може да изтегли стандартния формуляр за отказ оттук.
The document contains General conditions for data protection and purchase. If you need English
translation of this document please write us at catalogue@scas.bg.

