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Този уеб сайт „www.itt.bg“ е официалният уеб сайт на ИТТ България
Този уеб сайт „www.itt.bg“ е официалният уеб сайт на ИТТ България
ООД. Сайтът и неговото съдържание се публикуват за Ваше удобство и
ЕООД. Сайтът и неговото съдържание се публикуват за Ваше удобство и
са предназначени изключително за лична и некомерсиална употреба.
са предназначени изключително за лична и некомерсиална употреба.
При използване на този уеб сайт, моля да имате предвид следното:
При използване на този уеб сайт, моля да имате предвид следното:
Съдържание в сайта
Съдържание в сайта
Съдържанието на информационните ресурси, разположени на този уеб
Съдържанието на информационните ресурси, разположени на този уеб
сайт, е съобразено с изискванията на действащото в Република
сайт, е съобразено с изискванията на действащото в Република
България законодателство. В случай че установите несъответствия,
България законодателство. В случай че установите несъответствия,
неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на
неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на
публикуваната информация, моля да ни уведомите своевременно.
публикуваната информация, моля да ни уведомите своевременно.
Разположената в уеб сайта информация от правно естество няма
Разположената в уеб сайта информация от правно естество няма
характер на правна консултация, а е предоставена само с
характер на правна консултация, а е предоставена само с
информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети правни
информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети правни
или фактически действия само въз основа на информацията,
или фактически действия само въз основа на информацията,
разположена в този уеб сайт, са изцяло за сметка на предприелите
разположена в този уеб сайт, са изцяло за сметка на предприелите
действията лица. ИТТ България ООД си запазва правото да редактира
действията лица. ИТТ България ЕООД си запазва правото да редактира
страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време и се
страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време и се
задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна
задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна
и качествена информация в страницата си.
и качествена информация в страницата си.
Отговорност за чуждо съдържание
Отговорност за чуждо съдържание
ИТТ България ООД не носи отговорност за законосъобразността,
ИТТ България ЕООД не носи отговорност за законосъобразността,
пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на
пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на
информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат
информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат
електронни препратки от тази интернет страница, нито за
електронни препратки от тази интернет страница, нито за
законосъобразността на дейността на тези трети лица.
законосъобразността на дейността на тези трети лица.
Изпращайки материали до нашите сървъри чрез електронна поща или
Изпращайки материали до нашите сървъри чрез електронна поща или
през интернет страницата на ИТТ България ООД, Вие приемате
през интернет страницата на ИТТ България ЕООД, Вие приемате
следните условия:
следните условия:
а) Материалите да не съдържат нищо, което е извън рамките на закона
а) Материалите да не съдържат нищо, което е извън рамките на закона
или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
б) Да използвате всички подходящи средства, за да откриете и
б) Да използвате всички подходящи средства, за да откриете и
отстраните вирусите, както и всеки злонамерен софтуер, преди да
отстраните вирусите, както и всеки злонамерен софтуер, преди да
изпратите материалите;
изпратите материалите;
в) Да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал,
в) Да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал,
който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета
който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета
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Информация за "бисквитките" за потребителите:
Използваме "бисквитки", за да подобрим използването на сайта от
нашите посетители.
Бисквитките са малки файлове, съставени от низ от букви и цифри,
поставени на Вашето устройство от сървърите на уеб страницата. Те
позволяват на собственика на уебсайта да ви различи от други
потребители на уебсайта.
Бисквитките не могат да се изпълняват като код или да се използват
като преносител на вируси и не могат да ни позволят да получим достъп
до Вашия харддиск. Ние не можем да четем каквато и да е информация
на Вашия харддиск дори и там да се съхраняват бисквитки.
Информацията, генерирана чрез бисквитки на сайта, може да бъде
използвана за различни цели, включително:
Абсолютно необходими:
Тези бисквитки са необходими, за да се движите из сайта и да
използвате неговите функционалности, като например да посещавате
защитени зони на уебсайта или да добавяте продукти в пазарска
количка.
За подобряване на производителността:
Тези бисквитки събират информация за това как потребителите
използват уебсайта, например кои страници потребителите посещават
най-често и дали те получават съобщения за грешка. Тези бисквитки се
използват, за да подобрят работата на сайта в негови бъдещи версии.
За подобряване на функционалността:
Тези бисквитки позволяват на уебсайта да запомни изборите, които
правите като например име на потребител, език или регион, в който сте
и предоставят подобрено персонализирано посещение на уебсайта.
За таргетиране или реклама:
Тези бисквитки се използват, за да Ви покажат най-подходящото
съдържание за Вас и Вашите интереси.

