ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА La Roche-Posay
Предоставяме на този сайт пространство, посветено на потребителско съдържание като например
текст, снимки, видеа и др. (“потребителско съдържание”). Когато качвате потребителско
съдържание на нашия сайт или отговаряте на наше искане за използване на потребителско
съдържание, което вече сте качили в социалните мрежи с #даLRP вие декларирате, че приемате
нашите условия #даLRP:

Имаме право да свалим всяко потребителско съдържание, което по наша преценка не отговаря на
тези Общи условия, включително ако съдържанието е незаконосъобразно и/или противоречи на
възприетите морални норми и/или нарушава правата на трети страни.
Моля, информирайте ни за всяко потребителско съдържание, което има вероятност да противоречи
на приложимите закони и/или приетите морални стандарти и/или принципи, описани тук и/или
което нарушава правата на други, на следния адрес www.laroche-posay.bg
ПЪЛНИ ОБЩИ УСЛОВИЯ #даLRP
Хаштагове на Vichy: #LaRoche-Posay #[поставете други хаштагове (или по други начини),
използвани за събиране на съдържание (“хаштаг(ове)”) .
ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА [БРАНДА]
Отговаряйки с #даLRP вие приемате следното:
Вие предоставяте на Л’Ореал България ЕООД, неговите свързани дружества и/или дружества,
свързани с La Roche-Posay бранда, безплатно, за цял свят, неизключително и прехвърлимо право да
използва ваши видео(а), снимка(и) и/или друго съдържание, поствани в Instagram, Facebook, Twitter
или Google+, заедно с вашето ползване на социалните мрежи, потребителско име в социалните
мрежи, профилна снимка, обяснения към тях и информация за локацията, които може да сте
добавили към своето съдържание (“потребителско съдържание”), които сте тагвали с хаштаг(ове)
в някоя мрежа, включително, но не само, на уеб страниците и страници в социалните мрежи,
нюзлетъри, сайтове на търговци на дребно, сайтове на трета страна, магазини за разпространението
и/или рекламирането им.
Правото на ползване на потребителско съдържание се предоставя за целия законен срок на действие
на правата върху интелектуалната собственост и в частност на авторското право както е определено
в действащите закони и международните спогодби.
Вие предоставяте на La Roche-Posay правото да използва вашето потребителско име, реално име,
изображение, сходство или друга идентифицираща информация във връзка с всяко ползване на
вашето потребителско съдържание. Това право на ползване на правата на личността се предоставя
за срок от десет (10) години за същата медия като описаните в горната клауза. La Roche-Posay може
да използва, показва, възпроизвежда, разпространява, предава, комбинира с други материали,
променя и/или редактира потребителско съдържание по законови и/или регулаторни причини по
всеки начин, който прецени за целесъобразен (запазвайки оригиналното становище), без никакви
задължения към вас.
Вие приемате и потвърждавате, че: (i) вие притежавате всички права върху потребителското
съдържание и/или че имате съгласието на лицето (лицата), които притежават правата на

интелектуална собственост или правата на личността върху потребителското съдържание за
предоставяне на правата с настоящето; (ii) вие и всички други лице (лица), които фигурирате в
потрбителското съдържание, сте навършили 18 годишна възраст; и (iii) използването на
потребителско съдържание от страна на La Roche-Posay няма да бъде нарушение на никой закон и
няма да наруши правата на трета страна.
La Roche-Posay има право да разкрие вашата самоличност на всяка трета страна, която има
претенция, че потребителско съдържание нарушава нейните права. Този документ е изключителна
собственост на Л’Ореал Груп.
Ако ваш постинг съдържа потвърждение или препоръки за наши продукти или услуги, вие приемате
също и че това е точен и действителен израз на вашето лично убеждение в ползите от ползването на
продуктите на La Roche-Posay и че сте оповестили получаването на безплатни продукти или
стимули в замяна на предоставяне на постинга си.
Вие приемате и потвърждавате, че потребителското съдържание би могло да бъде предмет на
“вирусна” комуникация (устно предавана комуникация) на уебсайтове на трети страни и че La
Roche-Posay не носи отговорност за никакви искове или действия в тази връзка.
Своето съгласие La Roche-Posay да събира лична информация, каквато споделяте и La Roche-Posay
да използва и разкрива такава лична информация във връзка с използването на вашето
потребителско съдържание както е описано по-горе.
Вашата лична информация може да бъде прехвърлена на или достъпна от места извън ЕИО и може
да бъде споделяна със свързани дружества или други доверени трети страни, които работят от името
на La Roche-Posay Качвайки потребителско съдържание с някой от хаштаговете или предоставяйки
на La Roche-Posay по друг начин лична информация, вие давате съгласието си за такова събиране,
използване, разкриване, прехвърляне и обработване на вашата информация съгласно тези условия,
политиката за защита на личните данни на La Roche-Posay и действащите закони и регламенти за
защита на личните данни.
Не можете да държите La Roche-Posay или лице, което извършва действия от името на La RochePosay отговорни за искове или искания във връзка с използване на ваше потребителско съдържание.
Вие приемате, че La Roche-Posay няма да ви плаща за вашето потребителско съдържание и/или за
права за интелектуална собственост, свързана с него.
Вие приемате, че La Roche-Posay може да откаже да ползва или да изтрие ваше потребителско
съдържание по някаква причина. Ако промените мнението си относно споделянето на ваше
потребителско съдържание или ако не желаете La Roche-Posay да се свързва отново с вас по повод
на потребителско съдържание, моля, отпишете се, като въведете информация за себе си тук.
ОБНОВЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА
Тези Общи условия могат да бъдат регулярно обновявани от La Roche-Posay: моля, запознавайте се
с тях всеки път когато La Roche-Posay желае да използва ваше съдържание преди да предоставите
разрешението за това. Доколкото се допуска по закон, тези Общи условия са предмет на българските
закони и всички спорове, които възникват по тях, са под юрисдикцията на компетентните съдилища
в София.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ

Тези Общи условия се прилагат за целия сайт и потребителско съдържание, освен ако не е
предвидено друго. В допълнение, доколкото ваше потребителско съдържание се показва на сайта
или на някой от сайтовете на Л’Ореал Груп, вие трябва да спазвате и допълнителните условия за
ползване, споразумения, указания и правила на Л’Ореал Груп, приложими за съответните сайтове
и потребителско съдържание и с настоящето се задължавате да спазвате такива допълнителни
условия на ползване или услуги, договори, указания, инструкции или правила, предвидени или
качени от Л’Ореал Груп.
Тези Общи условия са лично за вас и не могат да се преотстъпват или прехвърлят от вас на никое
лице без изричното предварително писмено съгласие на Л’Ореал Груп; всяко действие или
поведение в нарушение на горното са невалидни и нямат сила.
Вие се съгласявате, че ако La Roche-Posay не упражни или приложи някое законово право или
средство на защита, съдържащи се в тези Общи условия (или които La Roche-Posay може да ползва
по приложим закон), това не представлява формален отказ от правата на La Roche-Posay или
неговите средства на защита, които са приложими за La Roche-Posay.
Ако някой съд, който има юрисдикция да се произнесе по този въпрос, постанови, че някоя клауза
от тези Общи условия е невалидна, тази клауза ще бъде отстранена и това няма да се отрази на
останалите клаузи от Общите условия. Останалите клаузи от тези Общи условия остават валидни и
приложими.

