
STRONG е уеб базирана самообучителна платформа, управлявана от партньорските 

организации по проекта „STRONG“ (Sustainable social policy ThROugh capacity 

streNGthening): Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на 

работодателите, Норвегия (NHO) и Норвежко българската бизнес група (НББГ). 

Услугите на платформата STRONG се предлагат на потребители, които са потвърдили 

приемането на Общите условията за ползване на платформата, описани по-долу. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ  

STRONG си запазва правото да променя Общите условия, при които се предлагат 

услугите на платформата. 

 

ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ И МАТЕРИАЛИ НА ТРЕТИ СТРАНИ 

Платформата STRONG може да съдържа връзки към други уеб сайтове и материали на 

трети страни. Свързаните сайтове не са под контрола на STRONG и STRONG не носи 

отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт, включително, без 

ограничение, всяка връзка, съдържаща се в този сайт, или каквито и да е промени или 

актуализации на свързания сайт.  

Потребителите в STRONG имат възможност да споделят съдържание с други 

потребители като част от процеса на самообучение и комуникация, а използването на 

каквато и да е външна за STRONG информация не означава тя е одобрена от 

партньорите в STRONG.    

 

НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА ИЛИ НЕПРАВОМЕРНО ИЗПОЛЗВАНЕ 

Като условие за това, че използвате съдържанието на платформата STRONG, вие 

гарантирате на STRONG, че няма да използвате материалите и информацията от 

платформата за каквито и да е цели, които противоречат с правните норми в България, 

както и на регулацията в ЕС. Не можете да използвате, както самата платформа, така и 

съдържанието й, по начин, който може да повреди, деактивира или претовари 

платформата STRONG или да попречи на използването на STRONG от други 

потребители.  

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ 

За да използва услугите и съдържанието в самообучителната платформа STRONG, 

всеки потребител трябва да създаде валиден профил, което може да стане чрез 

регистрация на следния уеб адрес: https://elearning.strong-project.eu/login, като 

попълни регистрационния формуляр и предостави цялата необходима информация, 

включително валиден имейл адрес („Регистрационни данни“). След това потребителят 

https://elearning.strong-project.eu/login


може да избере име на профила си, което, което вече не се използва от друг 

потребител. Потребителите са отговорни за поддържането на поверителността на 

информацията за влизане в профила (потребителско име / парола) и носят пълна 

отговорност за всички свои действия в платформата STRONG. 

 

Потребителят се съгласява да: (а) предостави вярна, точна, актуална и пълна 

информация за себе си, както се изисква в регистрационния формуляр на Услугите, (б) 

поддържа и своевременно актуализира Регистрационните данни, за да запази 

информацията вярна, точна, актуална и цялостна, (в) незабавно  да информира 

STRONG за всяко неразрешено използване на неговия профил или всяко друго 

нарушение на сигурността и (г) да излиза от своя профил в края на всяка работна сесия.  

 

STRONG не поема задължение да проверява данните, предоставени от Потребителя. 

Въпреки това, ако STRONG установи някаква неподходяща употреба или дори просто 

подозира нередност от страна на потребителя, STRONG може да спре или прекрати 

вашия потребителски профил и да откаже каквото и да е настоящо или бъдещо 

използване на Услугите (или която и да е част от тях).   

 

STRONG не може и няма да носи отговорност за каквито и да е щети, възникнали в 

резултат на неспазването на тези Общи условия. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ / ОГРАНИЧЕНИЕ НА ДОСТЪПА 

STRONG си запазва правото, по свое усмотрение, да прекрати достъпа ви до уебсайта 

STRONG и свързаните с него услуги или която и да е част от тях по всяко време, без 

предизвестие. В максималната степен, разрешена от закона, това споразумение се 

урежда от законите на България. Компетентният арбитражен съд е Арбитражният съд 

към Българската търговско-промишлена палата. 

Освен ако не е посочено друго тук, това споразумение представлява цялото 

споразумение между потребителя и STRONG по отношение на самообучителната 

платформа STRONG и замества всички предишни или съвременни комуникации и 

предложения, било то електронни, устни или писмени, между потребителя и STRONG 

по отношение на използването на платформата. 

 

КОНТАКТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: bcci_projects@bcci.bg 

АВТОРСКО ПРАВО: 

Цялото съдържание на уеб сайта STRONG е: Copyright 2021 на партньорите по проекта 

STRONG. Всички права запазени.  


