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Политика за допустимо използване на А1 Smart App  
 

 

 
 

С настоящата Политика за допустимо използване на А1 Smart App („Политиката“) „А1 България” ЕАД, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1309, Столична община, район „Илинден”, ул. „Кукуш” № 1, 

регистрирано в Търговски регистър – Агенция по вписванията с ЕИК: 131468980 („А1 България“), в качеството 

на доставчик на услугата А1 Smart App (“Услугата”) определя задълженията на клиентите на Услугата 

(поотделно „Клиент“ и заедно „Клиенти“), определящи допустимите граници на нейното ползване. 

 

А1 България има право да променя тази Политика, като съответните промени влизат в сила за всички клиенти 

след публикуването им на уебсайта на А1 Smart App, http://smartapps.a1.bg. 

 

КЛИЕНТЪТ няма право: 

 Да използва Услугата за изпращане на непоискани търговски съобщения и/или Спам (spam, т.е. 

използване на среда за електронни комуникации за масово изпращане на нежелани съобщения). 

 Да нарушава или да допуска нарушаване на ефективността на сървърите на А1 или неговите 

партньори при предоставянето на Услугата или причиняване на прекъсвания на сървъра. 

 Да нарушава или допуска да бъде нарушена сигурността на бази данни и компютри чрез използване на 

злонамерен софтуер, като вирус, червей, троянски кон. 

 Да рекламира, разпространява, съхранява, публикува, показва или по друг начин предоставя достъп до 

материали и съдържание, които: 

- нарушават която и да е разпоредба на действащото законодателство в областта на защитата на 

личните данни; 

- предоставят грешна или подвеждаща информация за идентичността на Клиента, в това число за 

отношенията му или принадлежността му към други лица или организации; 

- са забранени от закона или противоречат на морала и добрите нрави, включително но не само 

порнографско съдържание, съдържание, което вреди или може да навреди на психическото и 

физическото здраве на децата, съдържание, което е обидно, клеветническо или накърнява  

достойнството на лицата; 

- Нарушават което и да е друго изискване на действащото законодателство. 

 

В случай, че А1 установи нарушение на която и да е част от тази Политика, А1 има право да спре достъпа на 

Клиента до Услугата. 

 

http://smartapps.a1.bg/

