ИЗМЕНЕНИЕ
на
ОБЩИ УСЛОВИЯ
за взаимоотношенията с крайните потребители на „ НЕТ 1” ЕООД, предоставящо
електронни съобщителни услуги чрез кабелна мрежа за пренос и/или разпространение
на радио- и телевизионни програми

§ 1. т. 2. се изменя в изпълнение на решение на Комисия за защита на потребителите съгласно
т.18.1 от Протокол №6/22.02.2018 г., както следва:
„2. (Изм. – в сила от 25.05.2018 г.) Тези Общи условия са задължителни за НЕТ 1 и
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и на основание чл. 226, ал. 3 от Закона за електронните съобщения са
неразделна част от индивидуалния договор, сключен между тях. Потребителят писмено
декларира приемането им и своето съгласие с тях.”
§ 2. Създава се нова т. 9а.
„Личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се обработват съобразно действащото национално и
европейско законодателство. Подробна информация за вида данни, начина на обработването
им, срока за съхранението им, правата на потребителите и друга информация се съдържа в
„Политиката за поверителност на личните данни на НЕТ1”, която е неразделна част от
настоящите Общи условия и е достъпна на интернет страницата на дружеството – www.net1.bg,
раздел „Общи условия” и е налична в търговските обекти на НЕТ1.”
§ 3. т.11.9. последният параграф се изменя както следва:
„Предоставянето на лични данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на третото лице се извършва съобразно
националното и европейското законодателство и съгласно „Политиката за поверителност на
личните данни на НЕТ1.”

§ 4. т. 17.9. се изменя както следва:
„17.9. (Изм. – в сила от 25.05.2018 г.) Да прекратят временно ползването на услуги по свое
желание, за период не по-малък от 1 месец и не по-голям от 6 месеца, след подаване на
писмено предизвестие до НЕТ 1 и при условие, че към момента на временното прекратяване
ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма задължения към НЕТ 1. Предизвестието по настоящата т. 17.9 следва
да бъде подадено най-късно до 25-то число на месеца, предхождащ този, от който
ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае ползването на услугите да бъде временно прекратено, като в случай че
този срок не бъде спазен, НЕТ 1 има право да откаже временното прекратяване. Правото по
настоящата т.17.9 може да бъде упражнявано от ПОТРЕБИТЕЛЯ не повече от два пъти в
рамките на една календарна година. Не се допуска временно прекратяване на ползването на
услуги при безсрочни договори.”

§ 5. т.18.11. се изменя в изпълнение на решение на Комисия за защита на потребителите
съгласно т.18.1 от Протокол №6/22.02.2018г., както следва:
„18.11. (Изм. – в сила от 25.05.2018 г.) Да заплаща дължимите от него суми, съобразно
условията и сроковете, посочени в тези Общи условия или индивидуалния му договор;”

§ 6. т. 41 се изменя както следва:
41. (Изм. – в сила от 25.05.2018 г.) Личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, предоставени от него във
връзка и по повод сключения с НЕТ 1 индивидуален договор се предоставят на трети лица за
целите на събиране на дължими от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми и за целите на маркетинговите
проучвания съгласно „Политиката за поверителност на личните данни на НЕТ1”.

