
Политика за поверителност 

Относно ФАРА 

Фестивалът се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции.  

Целта на Фестивала е да направи преглед на постиженията на българската реклама през 2014 и 2015 

год. и да отличи най-добрите сред участниците в отделните категории. 

Началото е поставено през 2000 г., когато се организира Първият Национален Фестивал на Рекламата 

за наградите на АРА-България. През годините Фестивалът се утвърждава като събитие, представящо 

най-оригиналните творчески разработки на родните комуникационни агенции и събиращо 

представители както на комуникационните агенции, така и на рекламодатели и медии. 

Участници 

Моля, прочетете внимателно информацията, отнасяща се за подаване на заявките, условия за участие 

и т.н. за тазгодишното издание на ФАРА, достъпна в секция „Регламент” на сайта на събитието – 

www.baca.bg/fara2015. Заявки, които не отговарят на изискванията, ще бъдат дисквалифицирани и 

заплатените такси няма да бъдат възстановявани. Организационният комитет и Техническата 

комисия на ФАРА си запазват правото да преместват заявка от една категория в друга, да променят 

броя на категориите в зависимост от получените заявки.  

Политика за поверителност 

Тази секция разяснява как събираме и използваме информацията, която ни предоставяте. Тази 

политика за поверителност може да се променя с времето. Промените, които настъпват, ще бъдат 

публикувани тук и ше бъдат валидни от момента на публикация. Използвайки този сайт, вие се 

съгласявате с политиката за поверителност. 

Политика на публичност 

Заявки, които стават финалисти и победители в конкурса, ще бъдат представяни по различни начини. 

Публикуването е по усмотрение на организаторите. Предадената заявка трябва да бъде оригинал и да 

имате запазени права да я предоставяте. 

Заявка и материали към нея 

Заявката и материалите, които предоставяте, стават собственост на Българската асоциация на 

комуникационните агенции и няма да бъдат връщани. Предоставяйки своята заявка за участие, вие 

давате разрешение организаторите да правят копия, възпроизвеждат, показват творческите 

материали и инфоирмацията в заявките за образователни цели и публикуване, като например, но не 

само, специално издание за конкурса, уебсайт, прес съобщения, конференции и церемония по 

награждаване на победителите. 

Събрана информация 

При използване уебсайта на ФАРА ние събираме и проследяваме лична информация като задаваме 

въпроси, които носят лична информация (като име, е-майл, компания) или чрез използването на 

софтуер, който записва вашия IP адрес. Вашият IP адрес помага за диагностицирането на проблеми с 

нашия сървър и проследява използването на секции на нашия сайт и демографска информация, която 

не е свързана с вашата самоличност. 



Българската асоциация на комуникационните агенции е ангажирана да запази информацията, 

съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки и 

форми за акредитация. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с 

обработването на предоставените от него при попълване на заявки и форми на сайта лични данни за 

целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните 

му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение на следния 

email: fara@baca.bg. 

„Cookies” 

Този сайт използва „cookies”, малки части от информацията, съхранявана на вашия компютър, когато 

посещавате този сайт и я изпраща обратно към сайта, когато го посетите отново. “Cookies” ни дават 

информация как се използва сайтът ни и какви страници се посещават. „Cookies” също така ви дават 

възможност да инструктирате вашия компютър да помни пароли. Имате възможност да настроите 

браузъра си да отхвърля “cookies”  и все пак да използвате уебсайта на ФАРА. Въпреки това, по този 

начин може да се възпрепятства употребата на някои функции на нашия сайт. 

Употреба на информация 

Употребата на вашата информация е с цел подобряване на нашата услуга към вас. Ние използваме 

статистическата информация, за да създадем по-добър сайт за потребителите. Също така, използваме 

информацията, която сте ни предоставили, за да ви изпращаме допълнителна информация за 

Фестивала. 

Линкове към други сайтове 

Уебсайтът на ФАРА съдържа линкове към други сайтове. Българската асоциация на 

комуникационните агенции не носи отговорност за практиките или съдържанието на тези 

уебсайтове. Моля, разгледайте политиката за сигурност на самите сайтове. 

 

 


