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farmhopping.com 
Добре дошли във Фармхопинг - Глобалната мрежа на устойчивите Земеделски стопанства (Ферми) 

 
 
 
Споразумение относно Условията за ползване 
 
Добре дошли във farmhopping.com, уебсайтът и онлайн Услугите на Фармхопинг ООД („Фармхопинг” или 
„Дружеството”). На тази страница ще намерите условията, при които можете да използвате услугите на нашия 
уебсайт. 
 
Информация за дружеството 
Уебсайтът www.farmhopping.com и услугите от тези страници Ви се предлагат от: 
 
Фармхопинг ООД 
Единен идентификационен код: 202269859 
Седалище и адрес на управление: ул. ”Ген. Йосиф В. Гурко”, № 4, 2-ри етаж, София 1000, България. 
Фирмата е създадена и регистрирана според законите на Република България 
 
Фармхопинг работи като интернет Платформа на уебсайта www.farmhopping.com, за да се улесни 
взаимодействието между Фармхопъри и Ферми. Тази общностна Платформа (наричана по-нататък „Платформата”) 
е достъпна от компютър или устройство за (телефонно) повикване, свързано към Интернет, и позволява на 
Фармхопъри да се свържат с Фермите единствено за лични цели. 
 
Изложение на фактите 
 
Настоящото споразумение относно Условията за ползване („Условия” или „Споразумение”) представлява нашите 
условия за ползване, които обуславят отношенията ни с Потребителите и с другите, които си взаимодействат с 
Фармхопинг. Като използвате или осъществявате достъп във Фармхопинг Вие се съгласявате с тези условия, 
актуализирани от време на време в съответствие с раздел 15.4. по-долу. Фармхопинг ООД и Потребителите 
разбират и следователно са единодушни, че: 
Фармхопинг е онлайн Платформа-посредник, която осигурява комуникация и контакт между Ферми и Фармхопъри, 
които желаят да подкрепят и да участват в разработването на такива ферми като подкрепят по всякакъв начин, 
включително финансово, получаването на доходи от земеделието, както и с различни други средства. 
 
Основната Услуга, която Фармхопинг се стреми да предостави, е контакт и комуникация между Фармхопъри и 
Ферми. Фармхопинг не е продавач, препродавач или доставчик на стоки; Фармхопинг също така не гарантира или 
не е гарант или по какъвто и да е друг начин не поема задължение да гарантира изпълнението на някое от 
задълженията, които Фермите и Фармхопърите поемат един към друг. 
Фармхопърите и Фермите създават свои собствени, преки, независими и отделни връзки като осъществяват 
контакти чрез Платформата на Фармхопинг, а Фармхопинг по никакъв начин не е замесен и не трябва да се счита, 
че има отношение с някое от техните преки връзки помежду им или че носи отговорност за тях. 
Всички Потребители на Платформата на Фармхопинг я използват добросъвестно и в съответствие с настоящите 
Условия. 
 
Определения 
 
„Платформата на Фармхопинг” е уебсайтът [www.farmhopping.com], разработен от Фармхопинг ООД, който е 
онлайн електронно място за срещи за обмен на информация и предоставяне на Услуги в рамките на обхвата на 
настоящото Споразумение. 
 
„Подкрепям” се изразява в конкретни дейности от Благодетелите насочени към подпомагане на активни и 
стартиращи ферми включени в „Платформата на Фармхопинг”. Подкрепата се изразява в участие в работата на 
фермата с определен финансов ресурс. Подкрепата може е да се реализира в избрана от Благодетелите форма: 

1. „Стани част от фермата”; Благодетелят може да участва в работата на фермата или да наеме 
част / дял от нея, срещу цена определена от фермата със съответните произтичащи от това 
права и задължения. 

2. „Опитай и дай мнение за продуктите, които тя произвежда или би произвеждала”; 
3. „Подпомагай процеса на структуриране на фермата”. 

(2)  Благодетелите  могат в частна кореспонденция с фермата да заявят по какъв начин искат да бъдат 
използвани предоставените от тях средства, както и желаните от тях продукти. Частната кореспонденция между 
Благодетел и ферма може да се осъществява и чрез платформата на Фармхопинг, съгласно установените правила. 
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„Потребители” обхваща Фармхопърите, Фермите и всички други посетители, използващи Платформата на 
Фармхопинг. 
 
„Благодетел”, или „Фармхопър”, означава всеки Регистриран Потребител, избрал да една или повече форми за 
подкрепа на фермата. „Благодетели” или „Фармхопъри” означава Потребители на уебсайта, които са се 
регистрирали за Услугите на този уебсайт, и по този начин се придържат към правилата на този уебсайт, 
включително настоящото споразумение, за предоставяне на подкрепа за Фермите, ако желаят, включително 
предоставяне на субсидия на Фермите. 
 
„Ферми”. Фермите са реално съществуващи производители на стоки и/или животновъди, намиращи се на различни 
места, които се абонират за Услугите на този уебсайт, като се съгласява с настоящото споразумение и които 
участват в Платформата на Фармхопинг чрез предлагане на Потребителство/Членство във Фермата, в крайна 
сметка придружено в знак на благодарност с продукция, престой и използване на помещения и други символични 
награди и т.н., в замяна на получаване на субсидията. 
 
„Посетител” означава Потребител без регистрация. 
 
„Регистрация” означава записване за Услугите на уебсайта на Фармхопинг чрез процеса на регистрация и 
създаване на Потребителски профил. 
 
„Съдържание на уебсайта” или „Съдържание” означава всякакви видеоклипове, снимки, изображения, графики, 
илюстрации, аудио клипове, коментари, данни, текст, софтуер, скриптове, проекти, други материали и информация 
и свързаните с тях търговски марки и защитените с авторско право произведения на Фармхопинг уебсайт и 
Платформа, предоставена за ползване на Потребителите 
 
„Регистриран Потребител” означава всеки онлайн посетител, който посещава уебсайта на Фармхопинг, след като 
влезе с потребителския си профил. 
 
„Профил” означава профилът, който Регистриран Потребител е създал в уебсайта. 
 
 ”Посетител” означава всеки онлайн посетител, който посещава Уебсайта на Фармхопинг, без да влиза в профила 
си. 
 
„Регистрационен формуляр” е формулярът, който трябва да бъде попълнен от посетителя за целите на 
регистрацията му като Регистриран Потребител. 
 
„Идентификацията” е низ от символи, който Регистрираният Потребител вписва в съответния раздел на 
Регистрационния формуляр за уебсайта. 
 
„Парола” означава символен низ първоначално предвиден, модифициран и поддържан от Регистрирания 
Потребител за удостоверяване на Регистриран Потребител. 
 
„Потребителски акаунт” означава личен акаунт на Уебсайта, достъпен за всеки Потребител, след като влезе в 
системата, чрез който Потребителят може да използва Услугите, предоставени от уебсайта. 
 
„Допълнителни договори” означава Споразумение за възнаграждение на Посредник и Споразумение с 
Фармхопър. 
 
Член 1 - Приемане на условията. Област на приложение. 
1. НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДОГОВОР МЕЖДУ ФАРМХОПИНГ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И 
УРЕЖДАТ РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА. ЧРЕЗ ОТБЕЛЯЗВАНЕ В ПОЛЕТО „СЪГЛАСЕН СЪМ 
С УСЛОВИЯТА” ПОТРЕБИТЕЛЯТ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ РАЗБИРА ТЕЗИ УСЛОВИЯ И Е СЪГЛАСЕН С ТЯХ И СЕ 
ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА. НАТИСКАНЕТО НА БУТОНА „ПРИЕМАМ” („SUBMIT”) СЛЕД ТОВА ПРЕДСТАВЛЯВА 
ЕЛЕКТРОННО ИЗЯВЛЕНИЕ (ДЕКЛАРАЦИЯ)  ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И 
ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС (ЗЕДЕП). ЧРЕЗ РЕГИСТРИРАНЕТО НА ТОВА ЕЛЕКТРОННО ИЗЯВЛЕНИЕ В 
СЪРВЪРНАТА СИСТЕМА НА ДРУЖЕСТВОТО ЧРЕЗ ОБЩОПРИЕТ СТАНДАРТ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ПО 
ТЕХНИЧЕСКИ НАЧИН, КОЕТО ПРАВИ ВЪЗМОЖНО НЕГОВОТО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ, ЕЛЕКТРОННОТО 
ИЗЯВЛЕНИЕ СТАВА ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТ ПО СМИСЪЛА НА ТОЗИ ЗАКОН. ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА 
СЪХРАНЯВА НА СВОЯ СЪРВЪР IP АДРЕСА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, 
НЕОБХОДИМА ДА ГО ИДЕНТИФИЦИРА И ДА ВЪЗПРОИЗВЕЖДА ЕЛЕКТРОННОТО ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ 
НА РЕДА И УСЛОВИЯТА В СЛУЧАЙ НА ПРАВЕН СПОР. 
 
2. Чрез достъпа или използването на Услугите, уебсайта и софтуера на Фармхопинг, предоставяни чрез Услугата 
(„Услугата”) или във връзка с нея, Вие давате да се разбере, че сте прочели, разбрали и сте съгласни да бъдете 
обвързани с настоящото Споразумение относно Условията за ползване („Споразумението”), независимо дали сте 
регистрирани Потребители на нашата Услуга или не. В допълнение, някои услуги, предлагани чрез Услугата, може 
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да се обуславят от допълнителни условия, приети от Фармхопинг. Използването на такива услуги се обуславя от 
тези допълнителни условия и изисквания, които са включени в настоящите Условия за ползване чрез тази 
препратка. 
 
3. Услугата е на разположение само за лица, които са на възраст най-малко 18 години. Вие декларирате и 
гарантирате, че ако сте физическо лице, то Вие сте най-малко на 18-годишна възраст и сте на законна възраст за 
оформяне на обвързващ договор, както и че цялата регистрационна информация, която предоставяте, е точна и 
достоверна. Ако сте под 18-годишна възраст можете да използвате Услугата, само ако сте или еманципиран 
непълнолетен, или имате съгласието на родител или настойник, и сте напълно способен и компетентен да се 
обвържете с реда, условията, задълженията, утвържденията, декларациите и гаранциите, посочени в настоящото 
Споразумение, и да спазвате и да се съобразите с настоящото Споразумение. 
 
4. Фармхопинг може по своя собствена преценка да откаже да предлага Услугата на което и да е физическо или 
юридическо лице и да промени критериите му за допустимост по всяко време. 
 
5. Услугата по силата на настоящото Споразумение няма да се доставя и ще се счита за автоматично отнета, когато 
съдържанието на Услугата противоречи на всякакви задължителни правни норми на която и да е юрисдикция, в 
която може да бъде достъпна. 
 
6. Настоящите Условия за ползване се прилагат както към физически, така и към юридически лица. Ако дадено 
лице използва Услугите на Платформата от името на дружество или организация, или изобщо от името на 
юридическо лице, то въпреки това то е обвързано с този договор, дори ако юридическото лице е встъпило в 
отделно споразумение с Фармхопинг. 
 
Член 2 - Абонамент за Услугата 
 
2.1. Регистрация 
 
1. Не е нужно да се регистрирате, за да посещавате Фармхопинг. 
 
2. За достъп до определени функции на Услугата, обаче, включително публикуване на мнение, коментиране, 
следване или статия (дописка) по Проект или за осъществяване на една или повече форми на подкрепа , то Вие 
трябва да се регистрирате във Фармхопинг и да създадете Потребителски акаунт с псевдоним („Потребителско 
име„) и парола. 
 
3. Комбинацията от Потребителско име и парола представляват електронен подпис по смисъла на чл. 13, алинея (1) 
на Закона за електронния документ и електронния подпис. Потребителят се съгласява, че признава 
равностойността на този електронен подпис (Потребителско име и парола) като саморъчен подпис в отношенията 
между него и Фармхопинг. 
 
4. Регистрацията може да бъде направена чрез попълване на регистрационния формуляр, на разположение 
онлайн в Платформата (наричан по-нататък „Формулярът”). С попълването на този формуляр Потребителят 
потвърждава, че е прочел споразумението относно Условията за ползване и се съгласил да ги приеме безрезервно. 
 
5. С попълването на регистрационния формуляр Регистриран Потребител гарантира пред Фармхопинг, че е 
предоставил точна, правдива, актуална и пълна информация относно самоличността си, професията си и 
информация за връзка. Той се ангажира да предостави адрес на електронна поща, на която е действителния 
собственик. В случай че регистрираният Потребител предостави невярна, неточна, остаряла или непълна 
информация, то Фармхопинг има право временно да спре или да прекрати договора и акаунта и да откаже в 
бъдеще достъпа до всички или до част от предоставяните Услуги. 
 
6. Всеки Потребител, който възнамерява да си направи регистрация, може да се получи чрез процеса на 
регистрация на адреса, посочен от него при регистрацията, имейл за активиране на акаунта си. В този случай 
Услугите няма да бъдат изцяло на разположение, докато Потребителят не изпълни целия процес по активацията, 
описан в този имейл. 
 
2.2. Проверка 
 
1. Идентификацията на Фермите в качеството им на Потребители (след приключване на процеса на регистрация) 
може да бъде потвърдена или не. 
 
2. Идентификация на потвърдените Ферми означава, че Фармхопинг е имал възможност да провери самоличността 
на тази Ферма. Проверката може да се направи само чрез: (I) подходящ електронен подпис; (II) физическа 
идентификация от Фармхопинг и/или от специален посредник на Фармхопинг; (III) доверена трета страна 
(например банка и т.н.). Идентификацията на всички други Ферми се счита за непотвърдена. 
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3. Видът идентификация (потвърдена или не) трябва да бъде посочен в профила на Фермата чрез графичния знак 
„Одобрена от Фармхопинг”. 
 
4. Потвърждението на идентификацията не е задължение на Фармхопинг. Последният не е длъжен да проверява 
самоличността на всеки един Потребител (включително Потребителя Ферма и Клиент). Фармхопинг е длъжен да 
контролира използването на услугите си от Потребителите на Платформата. Ето защо Фармхопинг е освободен от 
отговорност за кражба на самоличност или друг вид злоупотреба с Вашата самоличност и Вашите данни. 
 
2.3. Потребителски акаунт и парола 
 
1. Потребителят се съгласява да създаде само един акаунт, съответстващ на профила му. 
 
2. Потребителското име и паролата, избрани от Потребителя при регистрацията, дават достъп до Услугите. Вашият 
акаунт Ви дава достъп до Услугите и функционалността, които може да създаваме и поддържаме от време на 
време и по наше усмотрение. 
 
3. Потребителят е единственият отговорен за каквато и да е употреба, която може да се извърши на неговото 
Потребителско име и парола, единствена гаранция за поверителността и всякакво използване на неговия акаунт. 
 
4. Никога не трябва да използвате друг Потребителски акаунт без разрешение. При създаването на акаунта си 
трябва да предоставите точна и пълна информация. Единствено Вие сте отговорни за дейността, която се 
извършва във Вашия акаунт, и надеждно трябва да пазите паролата за акаунта. Трябва да уведомите Фармхопинг 
незабавно за всяко нарушение на сигурността или за неразрешено използване на Вашия акаунт. Въпреки че 
Фармхопинг не носи отговорност за загуби, причинени от каквото и да е неупълномощено използване на Вашия 
акаунт, Вие носите отговорност за загубите на Фармхопинг или другите загуби поради такава неупълномощено 
използване. 
 
5. Можете да използвате Вашите Настройки, за да контролирате своя Потребителски профил и как другите 
Потребители да общуват с Вас. Потребителят се съгласява да актуализира редовно цялата информация за себе си 
в своя профил, за да поддържа точността и в негов собствен интерес, относно целите на Услугите. Като 
предоставяте на Фармхопинг Вашия имейл Вие се съгласявате да го използваме, за да Ви изпращаме съобщения, 
свързани с Услугите, включително всякакви уведомления, които се изискват по закон, вместо комуникация по 
пощата. Ние можем също така да използваме Вашия имейл адрес, за да Ви изпратим други съобщения, 
включително промени на характеристики на Услугата и специални оферти 4.6. Вие се съгласявате да не използвате 
или да стартирате каквато и да е автоматизирана система, включително без да се ограничава до „роботи”, „паяци”, 
„офлайн читатели” и т.н., които изпращат повече  съобщения-заявки до сървърите на Фармхопинг, отколкото 
човешко същество може основателно да произведе за същия период от време чрез използване на традиционен 
онлайн уеб браузър. Вие се съгласявате да не събирате или да не прибирате някаква лична информация, 
включително имена на акаунти, от Услугата, нито да използвате системите за комуникация, предоставени от 
Услугата за каквито и да било търговски цели. 
 
6. Фармхопинг може постоянно или временно да прекрати, спре или по друг начин да откаже да Ви разреши достъп 
до Услугата без предизвестие и отговорност, ако по изключително решение на Фармхопинг Вие нарушавате което и 
да е Споразумение, включително следните забранени действия: 
 (I) опитвате се да се намесвате, да компрометирате целостта на системата или сигурността или да дешифрирате 
всякакво предаване до или от сървърите, които управляват Услугата; 
(II) предприемате някакво действие, което налага или може да наложи по наше усмотрение неразумно или 
непропорционално голямо натоварване на нашата инфраструктура; 
(III) качвате невалидни данни, вируси, червеи или други софтуерни агенти чрез Услугата; 
(IV) представяте се за друго лице или по друг начин изопачаването на Вашата връзка с физическо или юридическо 
лице, което извършва измами, укрива или се опитва да скрие самоличността си; 
(V) смущавате правилното функциониране на Услугата, или 
(VI) заобикаляте мерките, които може да използвате, за да се предотврати или ограничи достъпа до Услугата. При 
прекратяване по каквато и да е причина Вие продължавате да бъдете обвързани с настоящото споразумение. 
 
7. Вие не можете да използвате Услугата за дейности, които: 
(I) нарушават някакъв закон чрез постановление, наредба или правилник или други правни разпоредби, 
включително тяхното тълкуване и прилагане от съдилищата и други държавни органи; 
 (II) се отнасят до продажбите на (а) наркотични вещества, стероиди, някои контролирани вещества или други 
продукти, които представляват риск за безопасността на Потребителите, (б) принадлежности, свързани с 
приемането на наркотици, (в) артикули, които насърчават, рекламират, улесняват или обучават и други да се 
включат в незаконна дейност, (г) продукти, които подтикват към омраза, насилие, расова нетърпимост, или 
финансова изгода от престъпление, (д) артикули, които се считат за неприлични, (е) артикули, които престъпват 
или нарушават авторски права, търговска марка, право на публичност или неприкосновеността на личния живот 
или всяко друго право на собственост съгласно законодателството на която и да е държава, (ж) някои сексуално 
ориентирани артикули или услуги, или (з) боеприпаси, огнестрелни оръжия или някои части за огнестрелно оръжие 
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или аксесоари, или (и), някои оръжия или ножове уреждат съгласно приложимото закон; 
 (III) се отнасят до сделки, които (а) показват лична информация за трети лица в нарушение на приложимото право, 
(б) подкрепят пирамида или схеми на Понци, матрични програми, други схеми за „бързо забогатяване” или 
определени многостепенни маркетингови програми, (в) са свързани с покупка на недвижим имот, анюитети или 
лотарийни договори, системи за отложено плащане (lay-away systems), офшорно банкиране или сделки за 
финансиране или рефинансиране на дългове, финансирани с кредитна карта (г) са с системи за онлайн 
разплащане, които да събират плащания от името на търговци, (д) са свързани със следните дейности, свързани с 
прехвърлянето и обмяна на парични средства (Money Service Business): продажба на пътнически чекове или 
платежни нареждания, обмяна на валута или  инкасиране на чекове, или (е) да предоставят определен кредит за 
възстановяване или за уреждане на дългове; 
(IV) включва продажбите на продукти или услуги, установени от държавни агенции, че има голяма вероятност да са 
свързани с измама; 
(V) нарушават приложимите закони или промишлени нормативни актове, касаещи продажбата на (а) тютюневи 
изделия, или (б) лекарства и приспособления с рецепта; 
(VI) включват хазарт, игри и/или всякаква друга дейност с входна такса и премия, включително, но не ограничено до 
казино игри, спортни залози с коне или хрътки, лотарийни билети и други спекулации, които улесняват хазарт, игри 
с умения (независимо дали е законово определено като лотария или не) и тотализатори, освен ако операторът не е 
получил предварително одобрение от Фармхопинг и оператора и клиентите се намират изключително в 
юрисдикции, в които тези дейности са разрешени от закона. 
 
Член 3 - Обобщение на Услугата 
 
Фармхопинг е уеб базирана Платформа, където определени потребители („Ферми”) предлагат техните Пакети с 
дялове във Ферма на други Регистрирани потребители („Фармхопъри”), които могат да приемат да ги „Подкрепят” и 
получават като награда производство от животински и/или растителен произход, безплатен престой в помещенията 
на Фермата или други стоки. Фармхопърите се съгласяват да платят цената на още един Пакет дялове от Фермата 
по техен избор, а Фермите се съгласяват да доставят съответната продукция, стоки или други Услуги, съгласно 
обичайния пакет дялове във Фермата. 
 
Член 4 – Пакети дялове във Ферма. 
 
1. Пакетът дялове във Ферма представлява награда за Фармхопъра, който е осигурил субсидия за Фермата като 
цяло, за определен Проект на Фермата и др. 
 
2. Съдържанието на Пакета дялове във Фермата е изцяло по преценка на Фермата. Фермата може да предложи 
един Пакет дялове във Фермата или комбинация от Пакети, и това зависи от Фермата. 
 
3. Всеки Пакет дялове във Фермата съответства на определена сума от финансовата подкрепа, която се желае. 
 
4. Има три основни типа Пакети дялове във Ферма: 
 
4.1. Основен пакет „Дял във Ферма” - този тип Пакет на Ферма обхваща дял в годишната стопанска продукция, 
придружена от различен вид символични привилегии като сувенири, картички, безплатен престой в помещенията 
на Фермата и др.; 
 
4.2. Пакет „Членство във Фермата - този тип Пакет на Ферма представлява даване на Званието „Член на Фермата”, 
което може да бъде удостоверено с Удостоверението за членство, издадено от Фермата. Званието „Член на 
Фермата” означава „член по заслуги” и е придружен от различен вид на символични привилегии като сувенири и 
картички. 
 
4.3. Пакет „Проект на Фермата” - този тип пакет на Ферма е свързан с участието на Фармхопър в Проект, започнат 
от Фермата. Проектът може да има инфраструктурен характер или всякакъв друг характер. Като награда за това 
участие Фермата може да предложи обичайните сувенири, пощенски картички, безплатен престой в помещенията 
на фермата и др. 
 
Член 5 - Такси и плащания 
 
1. Присъединяването към Фармхопинг е безплатно. Въпреки това ние начисляваме такси за определени услуги. 
Когато използвате Услуга, за която има такса, то Вие имате възможност да прегледате и приемете таксите, които 
ще Ви бъдат начислени, описани в отделно Споразумение, което е на разположение при регистрацията на 
Потребител като Ферма. 
 
2. Промените в таксите влизат в сила след като Ви предоставим информация като публикуваме промените на 
Уебсайта. Вие носите отговорност за плащането на всички данъци и такси, свързани с използването на Услугата. 
 
3. Плащания на Дяловете във Ферми и плащания за финансиране на Проекти се събират чрез PayPal или чрез 
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директно плащане с кредитна/дебитна карта през виртуален ПОС терминал. Фармхопинг не носи отговорност за 
дейността на PayPal и оператора на ПОС терминала. 
 
Член 6 - Уебсайтове на трети лица 
 
1. Услугата може да Ви разреши да се свържете с други уебсайтове или ресурси в интернет, както и други 
уебсайтове или ресурси може да съдържат линкове към Уебсайта. Когато получите достъп до уебсайтове на трети 
лица, то Вие правите това на свой собствен риск. Тези други уебсайтове не са под контрола на Фармхопинг и Вие 
потвърждавате, че Фармхопинг не носи отговорност за съдържанието, функциите, точността, законността, 
целесъобразността или какъвто и да е друг аспект на тези други уебсайтове или ресурси. Включването в друг 
уебсайт на какъвто и да е линк към Уебсайта не означава обвързване или принадлежност към Фармхопинг. Вие 
потвърждавате и се съгласявате, че Фармхопинг не носи отговорност за щети, свързани с използването на някакво 
съдържание, стоки или услуги на разположение чрез уебсайт или ресурс на трета страна. 
 
Член 7 - Интелектуална и индустриална собственост. Потребителско съдържание. 
 
7.1. Интелектуална и индустриалната собственост 
 
1. Фармхопинг е собственик на Платформата, както и на нейните технически, графични и текстови елементи. 
По-специално, Платформата и нейните Услуги се предоставят чрез софтуер и бази данни, проектирани, 
разработени и управлявани от Фармхопинг, принадлежащи към нея или върху които тя държи правата на 
интелектуална собственост. 
 
2. Съдържанието, публикувано на Платформата от Фармхопинг, също принадлежи на последния. Фармхопинг е 
единствен собственик на всички права на интелектуална собственост, свързани с Услугите, Платформата, както и 
софтуера и базите данни, за да се гарантира нейното функциониране, а използването на Платформата и Услугите 
не дава на Потребителите някакви права върху който и да е от тези елементи. 
 
3. Приемането на настоящите Условия означава потвърждение от страна на Потребителя на правата на 
интелектуалната собственост на Фармхопинг, изброени по-горе, като се задължава да ги спазва. 
 
4. Вие се съгласявате, че Услугата побира Съдържание, предоставено от Дружеството и неговите партньори и 
Потребители, както и че Съдържанието може да бъде защитено с авторски права, търговски марки, сервизни марки, 
патенти, търговски тайни или други права и закони. Вие трябва да спазвате и поддържате всички авторски права и 
други правни забележки, информация и ограничения, съдържащи се във всяко съдържание, което е било достъпно 
чрез Услугата. 
 
5. Дружеството предоставя на всеки Потребител на Услугата неексклузивен, непрехвърляем валиден за цял свят 
лиценз, който не може да бъде сублицензиран, за използване и възпроизвеждане на Съдържанието единствено за 
лична употреба, а не с търговска цел. Използването, възпроизвеждането, промяната, разпределението или 
съхранението на каквото и да е Съдържание за употреба, различна от лична употреба с нетърговска цел, е 
забранено без предварителното писмено разрешение на Дружеството или на притежателя на авторските права. 
Вие няма да продавате, лицензирате, отдавате под наем или по друг начин да използвате или експлоатирате 
каквото и да е Съдържание с търговска цел или по някакъв друг начин, който нарушава правото на която и да е 
трета страна. 
 
7.2. Потребителско съдържание. 
 
1. Чрез Подаване на Потребителска информация на уебсайта или по друг начин чрез Услугата, Вие се съгласявате 
със следните условия: 
• Дружеството няма да има никакви права на собственост върху Вашата Потребителска информация. Дружеството, 
обаче, се нуждае от следния лиценз, за да работи и да пуска на пазара Услугата от Ваше име и от името на други 
нейни Потребители и от свое име. Вие предоставяте на Дружеството валидно за цял свят, неексклузивно, 
постоянно, неотменимо, безвъзмездно, с възможност да бъде преотдавано, прехвърлимо право (и  позволява на 
други, действащи от нейно име, да) (І) да използват, редактират, променят, да подготвят производни произведения, 
да възпроизвеждат, да осигуряват хостинг, да показват, да прехвърлят данни по мрежата като постоянен 
непрекъснат поток (стрийминг), да предават, възпроизвеждат, прекодират, копират, показват, да предлагат на 
пазара, да продават, разпространяват, както и по друг начин напълно да използват Вашата Потребителска 
информация и Вашите търговски марки, сервизни марки, рекламни слоугани, лога, и подобни патентовани права 
(съвместно наричани „Търговски марки”) във връзка с (а) Услугата, (б) дейността на Дружеството (и нейните 
наследници и правоприемници) (в) насърчаването, маркетинга и преразпределението на част или на целия Уебсайт 
(и производни произведения от него) или Услугата във всички медийни формати и чрез всички медийни канали 
(включително, без ограничение, уебсайтове на трети лица); (II) да предприема всякакви други действия, каквито е 
необходимо, за да се изпълни и пусне на пазара Услугата; (III) позволява на нейните Потребители да предава, 
възпроизвежда, сваля, показва, изобразява, разпространява, да събира и използва по друг начин Потребителската 
информация и Търговските марки във връзка с Услугата и (IV) използва и публикува и да позволи на други да 
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използват и публикуват Потребителската информация, търговските марки, имената, сходствата и личните Ви и 
биографични материали и биографичните материали на Потребителите от Вашата група във връзка с 
изпълнението и представянето на пазара на Услугата. Горният лиценз, даден на Дружеството, не засяга други 
права на собственост или лицензни права върху Потребителската информация, включително правото за 
предоставяне на допълнителни лицензи върху Потребителската информация . 
• Вие публикувате Вашата Потребителска информация и можете да бъдете идентифицирани публично по името Ви 
или Потребителското Ви име във връзка с Вашето Потребителско заявление. 
• Можете да предоставяте на всеки Потребител неизключителен лиценз за достъп до Вашата Потребителска 
информация чрез Услугата, както и да използва, редактира, променя, възпроизвежда, разпространява, подготвя 
производни произведения на такава Потребителска информация, да показва и подава такава Потребителска 
информация единствено за лична употреба, а не с търговска цел. 
• Допълнително Вие можете да поемете задължението Вашата Потребителска информация да не съдържа 
материали с авторски права на трета страна или материал, който е предмет на права на собственост на трети лица, 
освен ако не притежавате разрешение от законния собственик на материала или по друг начин имате законно 
право да публикувате материали и да предоставите на Фармхопинг целите лицензионни права, предоставени в 
настоящия договор. 
• Вие заплащате всички авторски и лицензионни възнаграждения и други суми, дължими на всяко физическо или 
юридическо лице, въз основа на Подаването на Потребителската информация или на публикуването или хостинга 
на Потребителска информация от Дружеството, както е предвидено от тези Условия за ползване. 
• Употребата или друга експлоатация на Потребителската информация от Дружеството и Потребителите, както е 
предвидено от настоящото Споразумение, не престъпва или нарушава правата на някоя трета страна, 
включително без да се ограничава до правата на лична неприкосновеност, правата за публичност, авторските права, 
договорните права или други права върху интелектуалната собственост или права на собственост. 
• Дружеството има право да заличава, редактира, да променя, преформатира, да прави извлечения или да 
превежда всякаква Ваша Потребителска информация. 
• Цялата информация, публикувана или лично предадена чрез Уебсайта, е отговорност единствено на Потребителя, 
от който произхожда това съдържание. 
• Дружеството не носи отговорност за всякакви грешки или пропуски в каквото и да е Съдържание. 
• Дружеството не може да гарантира идентичността на всички други Потребители, с които можете да си 
взаимодействате при използването на Услугата. 
• Цялото съдържание, до което имате достъп чрез Услугата, е на Ваш собствен риск и единствено Вие носите 
отговорност за произтичащите от това щети или загуби за която и да е страна. 
 
7.3. Лиценз за ползване на Уебсайта и Услугите 
 
1. Фармхопинг предоставя на Потребителя неизключителен непрехвърляем личен лиценз за използване на 
Платформата и нейните Услуги, както и данните, които съдържат, за негова лична употреба и в строго съответствие 
с настоящите Условия за ползване и по-специално в съответствие с целта на Платформата и Услугите (наричан 
по-долу „Лицензът”). 
 
2. Всяко друго действие или използването на Платформата, нейните Услуги, включително тяхното съдържание и 
данни, които те съдържат, не са включени в обхвата на този лиценз и може да се пренасят след получаване на 
предварително писмено съгласие на Фармхопинг. 
 
3. В частност, всякакво извличане или повторно използване извън нормалното ползване на Платформата, на 
данните, съдържащи се в Платформата и/или нейните Услуги, е строго забранено за Потребителя и се обуславя от 
изричното предварително разрешение на Фармхопинг. 
 
7.4. Лиценз за използване на Съдържанието, публикувано от Потребителите 
 
1. За да се позволи извършването на Услуги за и в съответствие с целите на Платформата, Потребителят 
предоставя на Фармхопинг неизключително право на ползване на съдържанието и данните, интегрирани и/или 
пуснати онлайн чрез Платформата. 
 
2. Потребителят на Фармхопинг дава гаранции на Фармхопинг, че данните, въпросната информация или 
съдържание(я) съответстват на закона и не нарушават правата на другите. 
 
3. Фармхопинг не придобива собствеността върху данни, информация и/или съдържание, предоставени от 
Потребителите. 
 
4. С публикуването на неговите данни, информация и/или съдържание на Платформата всеки Потребител се 
съгласява, че те са разпределени на тази Платформа и достъпни за други Потребители и трети лица в 
съответствие с личните настройки, регистрирани от всеки Потребител в рубриката  „Управление на моя Акаунт” на 
неговия профил и акаунт. Всеки Потребител трябва да позволява на други Потребители да правят справка за 
своите лични данни, достъпни чрез профила им, и да ги използват, за да влязат в контакт с него. Той изрично се 
съгласява с това използване на профила, който е същността на Платформата и нейните Услуги. 
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5. Единствено за целите на извършване на Услугите Потребителят разрешава на Фармхопинг да възпроизвежда, 
адаптира и превежда съдържанието и данните, предоставяни от него чрез Платформата, при условията, 
определени по-долу: 
• На Фармхопинг се разрешава да възпроизвежда цялото или част от съдържанието, предоставено от Потребителя, 
на всякакви цифрови носители за запис, настоящи или бъдещи, включително, но не само, на всякакъв сървър, 
твърд диск, подвижен или не, карта с памет или друг еквивалентен носител, в какъвто и да е формат и чрез 
всякакъв известен и неизвестен до този момент процес, доколкото това е необходимо за всяка операция по 
съхранение, архивиране, прехвърляне или изтегляне, подразбиращи се от управлението на Платформата и 
предоставянето на Услуги. 
• Фармхопинг е упълномощен да адаптира и превежда съдържанието на Потребителите и да възпроизвежда тези 
адаптации във всякакъв цифров носител, настоящ или бъдещ, посочен по-горе, за да се предоставят Услуги, 
включително на различни езици. Това право включва правото да прави, да спазва моралните права на Потребителя, 
промяната в оформлението на съдържанието му за спазване на графичния характер на Платформата и/или да го 
направи съвместим с техническото му изпълнение или съответните формати за вмъкване и/или публикуването 
чрез Платформата. 
 
6. Това разрешение е предназначено да позволи на Фармхопинг да излъчва по цифрова мрежа като използва 
всякакъв протокол за комуникация, включително интернет, и да прави достъпен за обществеността съдържанието и 
данните на Потребителите, така че всеки да може да има достъп до него отвсякъде и по всяко индивидуално 
избрано време, чрез Платформата, в съответствие с параметрите, определени от всеки Потребител. 
 
7. Настоящият лиценз е валиден за целия свят и за продължителността на договора, който свързва Потребителя с 
Фармхопинг. 
 
8. В случай че очевидно нарушение е причинено на правата на интелектуална собственост върху Платформата, 
лицето, което има интерес да запази правото си, е поканено да докладва на Фармхопинг тази атака като 
най-правилният начин на следния адрес: info@Farmhopping.com. 
 
 
7.5. Споделяне на информация между Потребителите  
 
1. Фармхопинг предлага разнообразни съвместни пространства за споделяне, като например (но не само) форум, 
уебсайт, блог и стените на Фермите, на която Потребителят може да пуска своите коментари и становища по 
конкретни теми. 
 
2. Идеите, публикувани от Потребителите, и информацията, която Потребителите споделят, могат да бъдат 
разглеждани и използвани от други Потребители. Фармхопинг не може да гарантира, че другите Потребители няма 
да използват идеи или информация, които са били споделени. Ето защо, ако Потребителят желае да запази 
поверителността на една идея или информация и/или не желае тя да бъде използвана от други лица, или ако като 
сподели идеи или информация той може да наруши правата на другите, то той не трябва да ги публикува в групи 
или пространства или каквато и да е друга част на Платформата на Фармхопинг. 
 
ФАРМХОПИНГ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБА НА ДАДЕНО 
СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКУВАНА ОТ ПОТРЕБИТЕЛ НА ПЛАТФОРМАТА. 
 
Член 8 - Отговорност 
 
1. Целият хардуер и софтуер, необходими за достъп до Платформата и използването на нейните Услуги, остават 
отговорност единствено на Потребителя. Той е отговорен да предприеме всички подходящи мерки за защита на 
собствените си данни, компютърни системи и/или софтуер от заразяване с вируси. 
 
2. Използването на информация, съобщения или данни от всякакъв вид, които са на разположение чрез Услугите 
на Платформата, са единствено отговорност на Потребителя, решения или действия, които той или тя ще трябва 
да вземе предвид сметка във връзка с тази информация, не може да включва друга отговорност на Потребителя. 
 
3. В частност, Потребителят е отговорен за решението си да се абонира за един от абонаментите, предлагани от 
Фармхопинг. 
 
4. Потребителят отговаря единствено за употребата от своя страна на Услугите и на Платформата, и по-общо – за 
използването или експлоатацията на неговия акаунт и профил. 
 
5. Потребителят носи отговорност за всички данни и информация относно него, които той е публикувал като такива, 
като всяко съдържание, което той е предоставил, например данни или съдържание, достъпно и/или предадено чрез 
публичните пространства за комуникация и обмен на Платформата, или изпратено до всеки един по електронната 
поща, или което би било записано на личното му пространство в рамките на Платформата. 
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6. Потребителят признава, че Фармхопинг не упражнява контрол априори върху подобно съдържание и данни, 
както и че не е задължен да следи данни и съдържание, съхранявани и разпространявани чрез Потребителите на 
Платформата. 
 
7. Потребителят е единствено отговорен, по отношение на Фармхопинг и когато е приложимо, пред която и да е 
трета страна за всякакви щети, преки или косвени, от всякакво естество, причинени от каквато и да е информация 
или друго съдържание, предоставени, предадени или разпространени във връзка с използването на Услугите, като 
някакво нарушение от какъвто и да е вид на настоящото Споразумение. 
 
Член 9 – Писмен отказ за поемане на отговорност 
 
Някои страни и юрисдикции не позволяват изключването на определени косвени гаранции в договори, сключени с 
Потребителите, и следователно е възможно този раздел да не е в сила относно Потребителя. 
 
1. НЕ РАЗЧИТАЙТЕ НА ФАРМХОПИНГ, НА КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПЛАТФОРМАТА ИЛИ 
ПОДДРЪЖКАТА НА НЕЙНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ. УСЛУГИТЕ, ПЛАТФОРМАТА И ДАННИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ 
„КАКТО СА” И КАКВИТО СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ. ФАРМХОПИНГ НИТО КОНТРОЛИРА, НИТО ПРОВЕРЯВА 
ТОЧНОСТТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО, ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ФАРМХОПИНГ НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ 
И НЕ ПРАВИ ИЗЯВЛЕНИЯ. 
 
2. ДО ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, ФАРМХОПИНГ ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ 
ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО НЯКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТНОСНО 
ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И ТОЧНОСТ НА ДАННИ И 
НЕНАРУШЕНИЕ НА ПРАВАТА НА ДРУГИТЕ. АКО ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ Е ДОВОЛЕН ИЛИ СЧИТА, ЧЕ ТОЙ Е 
ПРЕДУБЕДЕН ОТ ЕЛЕМЕНТ НА ФАРМХОПИНГ ИЛИ СВЪРЗАН С ФАРМХОПИНГ, ТО ТОЙ МОЖЕ ДА ЗАКРИЕ 
СВОЯ АКАУНТ ВЪВ ФАРМХОПИНГ И ДА ПРЕКРАТИ ДОГОВОРА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 13.2. 
(„ПРЕКРАТЯВАНЕ”), КАТО ТАКОВА ПРЕКРАТЯВАНЕ ЩЕ МУ БЪДА ЕДИНСТВЕНОТО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА. 
 
3. ФАРМХОПИНГ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ И НЕ ПРАВИ НИКАКВИ ДЕКЛАРАЦИИ И НЕ ДАВА НИКАКВИ 
ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА СЪОБЩЕНИЯ (КАТО НАПРИМЕР СЪОБЩЕНИЯ, 
ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ПРЕДАВАНЕ НА ОТГОВОРИ ИЛИ НА НЯКАКВО СЪДЪРЖАНИЕ, ГЕНЕРИРАНО ОТ 
ПОТРЕБИТЕЛ), ИЗПРАТЕНИ ЧРЕЗ ФАРМХОПИНГ ДО НЯКОГО. 
 
4. ФАРМХОПИНГ НЕ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРОВЕРЯВА ИДЕНТИЧНОСТТА НА ЛИЦЕ, СВЪРЗАНО С НЕГОВИТЕ 
УСЛУГИТЕ, НИТО Е ЗАДЪЛЖЕН ДА УПРАЖНЯВА КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НЕГОВИТЕ УСЛУГИ ОТ 
ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ОБЩНОСТТА; ПО ТАЗИ ПРИЧИНА ФАРМХОПИНГ Е ОСВОБОДЕН ОТ ОТГОВОРНОСТ 
ЗА КРАЖБА НА САМОЛИЧНОСТ ИЛИ ДРУГИ ЗЛОУПОТРЕБИ С ИДЕНТИЧНОСТТА И ДАННИТЕ ВИ. 
 
5. ДРУЖЕСТВОТО И НЕЙНИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, ПОСРЕДНИЦИ, ДОСТАВЧИЦИ, ПАРТНЬОРИ И 
ДОСТАВЧИЦИ НА ИНТЕРНЕТ СЪДЪРЖАНИЕ НЕ ГАРАНТИРАТ, ЧЕ: (А) УСЛУГАТА ЩЕ БЪДЕ ОСИГУРЕНА ИЛИ НА 
РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ДАДЕН МОМЕНТ ИЛИ МЯСТО; (Б) ВСЯКАКВИ ДЕФЕКТИ ИЛИ ГРЕШКИ ЩЕ БЪДАТ 
КОРИГИРАНИ; (В) ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ СОФТУЕР НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В УСЛУГАТА ИЛИ ЧРЕЗ НЕЯ, НЕ 
СЪДЪРЖАТ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ; ИЛИ (Г) РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОЛЗВАНЕТО НА 
УСЛУГАТА ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА Е ЕДИНСТВЕНО НА ВАШ 
СОБСТВЕН РИСК. НЯКОИ ЩАТИ ИЛИ ДЪРЖАВИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧАВАНЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА 
КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ, ТАКА ЧЕ ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО ВАС. ФАРМХОПИНГ 
ОТКАЗВА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ТАКИВА СПЪНКИ ИЛИ ГРЕШКИ. НЕЩО ПОВЕЧЕ, 
ФАРМХОПИНГ Е ОСВОБОДЕНА ОТ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗАРАДИ НЕИЗПРАВНОСТ, ЛИПСАТА НА ДОСТЪП 
ДО ПЛАТФОРМАТА НА ФАРМХОПИНГ ИЛИ ЛОШИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО Й В РЕЗУЛТАТ НА 
НЕПРАВИЛНО ОБОРУДВАНЕ ИЛИ СМУЩЕНИЯ ЗАРАДИ ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ИНТЕРНЕТ, ПРЕНАТОВАРВАНЕТО 
НА ИНТЕРНЕТ ИЛИ В ДРУГО ОТНОШЕНИЕ. 
 
Член 10 - Ограничение на отговорността 
Някои страни и юрисдикции не позволяват изключването на определени косвени гаранции в договори, сключени с 
потребителите, и следователно е възможно този раздел да не е в сила относно Потребителя. 
 
1. В ОБЩИ ЛИНИИ, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НИТО ДРУЖЕСТВОТО, НИТО НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, 
ПОСРЕДНИЦИ, ПАРТНЬОРИ, ДОСТАВЧИЦИ, ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ НА ИНТЕРНЕТ СЪДЪРЖАНИЕ, НОСЯТ 
ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА: 
І. ЗА ВСЯКАКВИ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ЗАГУБА НА ДАННИ, РАЗХОДИ ЗА ПОРЪЧКИ ЗА ПОДМЯНАТА НА СТОКИ 
ИЛИ УСЛУГИ, ИЛИ СПЕЦИАЛНИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ЩЕТИ ОТ 
ВСЯКАКЪВ ВИД, ПОДМЯНАТА НА СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ (ПРОИЗТИЧАЩИ ВЪПРЕКИ ТОВА); 
II. ЗА ВСЯКАКВИ БЪГОВЕ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ (БЕЗ ОГЛЕД НА ИЗТОЧНИКА НА 
ВЪЗНИКВАНЕ), ИЛИ 
III. ЗА КАКВИТО И ДА СА ПРЕКИ ЩЕТИ, ПО-ГОЛЕМИ ОТ (КАТО ЦЯЛО) СТО ЕВРО (100,00 ЕВРО). 
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2. ПО-ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СЕ ПРИЛАГАТ ДОКОЛКОТО Е ВЪЗМОЖНО И РАЗРЕШЕНО СЪГЛАСНО 
ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. 
 
Член 11 - Освобождаване от отговорност 
 
1. Вие освобождавате от отговорност Дружеството, неговите филиали и всеки от неговите служители, директори, 
доставчици и представители, както и служители, директори, доставчици и представители на неговите филиали, за 
всякакви задължения, искове и разноски, включително разумни адвокатски хонорари, които произтичат или са 
свързани с Вашата употреба или злоупотреба със Съдържанието и Услугата, или с достъпа до тях или по друг 
начин с Вашата Потребителска информация, нарушение на Условията за ползване или с нарушение от Ваша 
страна или от страна на трети лица, които използват Вашия акаунт, на правата на интелектуална собственост или 
на друго право на някакво физическо или юридическо лице. 
 
2. Дружеството си запазва правото да поеме изключителната защита и контрол на всеки въпрос, който иначе 
подлежи на освобождаване от отговорност от Ваша страна, като в този случай Вие ще подпомагате и ще си 
сътрудничите с Дружеството при отстояването на всички налични защити. 
 
Член 12 - Неприкосновеността на личния живот и личните данни 
 
1. Личните данни на Потребителите се съхраняват от Фармхопинг на сървъри, които физически се намират в САЩ 
и следователно се обуславят от американските и европейските правни норми за третирането им чрез използване 
на Услугите. 
 
2. Всички лични данни, предавани от Потребителя във връзка с използването на платформи и услуги, се събират 
законно и справедливо. Тяхната цел е използването на Платформата и предоставянето на нейните Услуги и могат 
да бъдат използвани от Фармхопинг за тази цел. 
 
3. Всеки Потребител се съгласява данните му да бъдат използвани. 
 
4. Регистрационният формуляр на тази Платформа позволява на Потребителя да се регистрира в Платформата и 
нейните Услуги, като съобщава на Фармхопинг някои лични данни за себе си. Задължителното или избираемото 
съобщаване на исканите данни е посочено във формуляра за всяко поле. В случаите, когато се изисква предаване 
на данни, липсата на комуникация води до отсъствие на обработка на заявлението за регистрация на Потребителя. 
 
5. Фармхопинг не съобщава лични данни на Потребителите на трети лица, които се обуславят от оповестяване на 
данни, намиращи се на публичния профил на всеки Потребител в съответствие с параметрите, определени от 
самия него, както и целта на Платформата и нейните Услуги, както и в случаите, когато достъпът до тези данни се 
изисква от приложимите разпоредби, включително по искане на съдебен орган. Личните данни, съобщени от 
Потребителя, ще бъдат унищожени пет години след последната му връзка с Платформата или при изтичане на 
договора по негово собствено искане. 
 
6. Потребителят има право на достъп, поправка и изтриване на лични данни, които го засягат, обработвани чрез 
Платформата, както и правото да се противопостави на съобщаването на тази информация на трети лица поради 
достатъчно основания. 
 
7. Потребителят може да упражнява тези права като пише на info@farmhopping.com или на следния пощенски 
адрес: бул. ”Гурко”, № 4, ет. 2, 1000 София, България. 
 
8. Платформата използва технология, наречена „бисквитки” („cookies”). Бисквитките са полезни по-специално, за да 
се улесни персонализиране на достъпа на Потребителя до тази Услуга и да позволи защитена връзка, когато се 
вписва, но също и при използване на Платформата. 
 
9. Като цяло, „бисквитките” не нанасят вреди на компютъра на Потребителя. Бисквитките са анонимни и по никакъв 
начин не се използват за събиране на лични данни, а само за свързване и статистика. 
 
10. Фармхопинг предприема необходимите мерки, за да се гарантира, че личните данни, събрани чрез уебсайта, не 
са нито загубени, нито отклонени, нито достъпни, променени или оповестени от неупълномощени трети лица. Това 
предполага по-специално, че данните се съхраняват на сървъри, които физически са идентифицирани и 
географски се намират във Франция или в страна от Европейския съюз. 
 
11. Потребителите могат да получат достъп до личните си данни при поискване в писмен вид на следния имейл 
адрес: info@Farmhopping.com или на следния пощенски адрес: бул. ”Гурко”, № 4, ет. 2, 1000 София, България 
 
12. Този достъп, обаче, може да бъде отказан в случаите, определени със закон. 
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Член 13 - Продължителност и прекратяване 
 
13.1 Продължителност 
 
1. Договорът се сключва за неопределен период от време след приемането от страна на Потребителя на 
настоящите Условия за ползване. 
 
13.2 Прекратяване 
 
1. Дружеството може да прекрати достъпа до Услугата, без причина или уведомление, което може да доведе до 
загуба и разрушаване на цялата информация, свързана с Вашия акаунт. 
 
2. Ако искате да закриете профила си, можете да го направите като следвате инструкциите на Уебсайта. 
 
3. Всякакви такси, платени на Дружеството, не се възстановяват. 
 
4. Всички разпоредби от Условията за ползване, които по своя характер би трябвало да се запазят след 
прекратяването, включително без ограничение до разпоредби относно собственост, отказ от гаранция, 
освобождаване от отговорност и ограничения на отговорността. 
 
Член 14 – Споразумение относно използването като доказателства 
 
1. Потребителят и Фармхопинг решават по взаимно съгласие, че системите и компютърните файлове на 
Фармхопинг се крепят помежду си. 
 
2. В резултат файловете и компютърните записи, съхранявани в компютърните системи, управлявани от 
Фармхопинг или от негово име при разумни условия на безопасност и надеждност, могат да бъдат правомерно 
използвани и като доказателства за изпълнението на Договора и по-общо за всяко събитие, комуникация или 
взаимоотношение между страните във връзка с използването на Платформата от Потребителя. 
 
3. По този начин Фармхопинг може правомерно да създаде във всяко производство, с цел представянето като 
доказателство за извършено действие или бездействие, данни, файлове, програми, записи или други материали, 
получени съхранени в компютърни системи или предадени чрез тях, споменати по-горе, на всякакви цифрови 
носители или аналог, и да се позовават на тях, освен в случай на грешка. 
 
Член 15 - Общи условия 
 
15.1 Неделимост 
 
1. В случай че някоя от разпоредбите на настоящото споразумение в крайна сметка бъде обявено за 
недействително, невалидно или неприложимо от съд или арбитър, то тази разпоредба ще бъдат променена, за да 
стане приложима и в сила възможно най-близо до това, за което е била предназначена от страните. 
 
2. Ако съдът или арбитърът обявят променената разпоредба за недействителна, незаконна, невалидна или 
неизпълнима, то действителността, законността и изпълнимостта на всяка друга от разпоредбите в настоящото 
споразумение няма да бъде засегната. 
 
15.2 Език 
 
Когато Фармхопинг е осигурил превод на английската версия на Споразумението за Потребителя, на Политиката за 
защита на личните данни и/или друга документация, то Потребителят се съгласява, че този превод е предоставен 
единствено за удобство и версиите на английски език на Споразумението, Политиката за защита на личните данни 
и всякаква друга документация са тези, които уреждат отношенията му с Фармхопинг. 
 
15.3 Цялостност на Споразумение 
 
Потребителят се съгласява, че настоящото Споразумение съставлява цялостно споразумение, пълно и 
изключително, между него и Фармхопинг по отношение на Услугите и отменя и заменя всякакво предходно 
съгласие или разбиране, независимо дали е писмено или устно, или дали е установено според обичайната 
практика, политика или от съдебната практика по отношение предмета на настоящото споразумение. 
 
Всяка Ферма се съгласява, че тя трябва да бъде обвързана с допълнително споразумение, наречено 
„Споразумение за възнаграждение на Посредник”, което е на разположение при регистрацията на Потребителя 
като Ферма. 
 
Всеки Фармхопър е съгласен, че той трябва да бъде обвързан с допълнително споразумение, наречено 
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„Споразумение с Фармхопър”, което е на разположение при извършване на дейност като Фармхопър. 
 
15.4 Изменения на настоящия Договор 
 
1. Фармхопинг си запазва правото да променя, допълва или заменя разпоредбите на настоящото споразумение без 
предупреждение, които влизат в сила, когато бъдат показани на www.Farmhopping.com или във всякаква друга 
форма на уведомяване. Например, Фармхопинг показва съобщение на уебсайта в случай на изменение на 
настоящото Споразумение или на Политиката за защита на личните данни, така че Потребителят може да види 
тези промени, преди да продължи да използва Услугите. 
 
2. Потребителят се подканва да преразгледа най-актуалната версия на Споразумението, на разположение на 
всички и достъпна по всяко време на всички страници на Платформата в долната лента. 
 
3. В случай на неприемане на промените в Споразумението, то Потребителят може да прекрати Договореността в 
съответствие с чл. 13. 
 
15.5 Прехвърляне на права / Делегиране 
 
Потребителят не може да прехвърля или делегира права или задължения по настоящото споразумение или в 
рамките на допълнителните Договори. Всякакво предложено предаване или делегиране не влиза в сила. 
 
15. 6 Други права и задължения 
 
1. Местното законодателство може да ви даде права или задължения, различни от тези, посочени в настоящото 
Споразумение, ако живеете извън Република България. 
 
2. Достъп до Услугата е забранен от територии, където Съдържанието е незаконно. Ако имате достъп до Услугата 
от други места, то Вие го правите по своя собствена инициатива и сте отговорни за спазването на местните закони. 
 
Член 16 - Разни 
 
1. Дружеството не носи отговорност за всякаква невъзможност да изпълнява своите задължения по настоящото 
Споразумение, когато невъзможността произтича от някаква непредвидима причина извън разумния контрол на 
Дружеството или поради това, че води до разходване на средства извън рамките на разумните разходи за нейното 
преодоляване, включително, но не ограничено до механична, електронна или комуникационна повреда или 
деградация. 
 
2. Условията за ползване не се предават, прехвърлят или сублицензират от Вас, освен с предварителното писмено 
съгласие на Дружеството. Дружеството може да възлага, прехвърля или да делегира което и да е от своите права и 
задължения по този договор без разрешение. Посредничество, съдружие, съвместно предприятие или 
трудово-правно взаимоотношение не са създадени в резултат на Условията за ползване и нито една от страните 
има някакъв орган от какъвто и да е вид, за да обвърже другата страна в каквото и да е отношение. Всяко действие 
или производство за привеждането в сила на правата съгласно Условията за ползване, доминиращата страна има 
право да й възстановят разноски и адвокатски хонорари. 
 
3. Всякакви уведомления по Условията за ползване ще бъдат в писмена форма и ще се считат надлежно доставени, 
когато са получени, ако са доставени лично или са изпратени с препоръчана поща или с обратна разписка; когато 
получаването се потвърждава по електронен път, ако са предадени по факс или по електронна поща; или на деня 
след като са изпратени, ако са изпратени при условия на доставка на следващия ден от призната денонощна 
куриерска служба. 
 
Член 17 - Приложимо право 
 
1. Сключването, тълкуването и действителността на тези Условия, както и на договора се обуславят от българското 
право. 
 
2. При спазване на политиката за обществения ред, приложима по отношение на юрисдикцията, арбитражните 
съдилища в рамките на юрисдикцията на седалището на Фармхопинг ще бъдат единствената юрисдикция във 
всеки спор, който има отношение към договора, включително, но не само до всеки спор, отнасящ се до неговата 
действителност, тълкуване, изпълнение и/или прекратяване и неговите последици. 
 
фармхопинг 2013 

 

 


