Условия за ползване и конфиденциалност на информацията
www.VCONSULTING.eu е официален сайт на V Consulting Bulgaria - обединение от бизнес
консултанти, създадено с идеята да подпомага стартирането и развитието на бизнес в
България. Ние провеждаме и стриктно следваме политика на защита на данни, която
коментира стопанската дейност, фирмените данни и предоставената от Вас бизнес
информация.
Условия за ползване
Не може да използвате информация под формата на текст и изображения от сайта без изрично
наше писмено съгласие. Не е разрешено авторство чрез частично или цялостно копиране на
предоставената в сайта информация с цел тяхното публикуване или за други цели. Когато това се
налага, е необходимо да поставите използвания текст в кавички, като цитирате източника и нейния
автор.
Как защитаваме Вашите данни?
Ние използваме надеждни мерки за сигурност за защита срещу загуба, злоупотреба и промяна на
информацията, въведена в нашия сайт.
Данните, свързани със запитвания, изпратени до нас, са достъпни само за консултантите на V
Consulting Bulgaria и се използват с цел да се свържем с Вас и да отговорим на Ваше запитване.
Как може да получите специална оферта?
Въведете Вашето име, наименованието на компанията, e-mail адрес и телефон за контакт във
формата за запитване. Пояснете бизнес основанията за получаване на специални условия.
Споделяне и разпространение
Не се споделя с никого, разпространява или продава на трети лица фирмена или лична
информация, включително и с промоционална цел без изрично Ваше разрешение, освен ако това
не е разпоредено от съдебна инстанция.
Ние не разпространяваме бизнес информация, която е станала наше достояние в хода на
провеждане на консултация, същото се отнася и за ценовата информация, коментираща
договорени между нас услуги. Изключение правят услуги с фиксирани цени, обявени на нашия
сайт.
Проведената консултация/проучване/бизнес план се предоставят в предварително договорения
срок в електронен вид (doc и pdf файлов формат), по желание се провежда презентация. Вие
получавате права за ползване, доразвиване и прилагане на направените в
консултацията/проучването/бизнес план препоръки, но нямате право да разпространявате,
продавате или правите достояние на трети лица изготвената консултация за други цели, без
съгласието на V Consulting Bulgaria в качеството на като автор и собственик.

