
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на мобилно приложение MyTelenor 

 

1. Общи положения 

1.1. След инсталиране на мобилното приложение MyTelenor (Приложението) и влизане 

в него през функционалността CONNECT, Потребителят следва да приеме и да се 

съгласи с настоящите условия за ползване на Приложението. В противен случай 

потребителят няма право да използва Приложението. 

 

1.2. Приложението е предназначено за ползване от потребители на Теленор на 

определени услуги, а именно: 

 

1.2.1. потребители (физически и юридически лица) на мобилни услуги, предоставяни 

въз основа на договор за мобилни услуги (по абонаментен план) от Теленор; 

1.2.2. потребители (физически и юридически лица) на предплатени мобилни услуги, 

предоставяни от Теленор. 

 

1.3. Правото да се ползва Приложението е безплатно, с изключение на случаите, когато 

чрез Приложението се закупуват услуги на Теленор или се предоставят или закупуват 

услуги на трети лица. В такива случаи се начисляват съответните указани такси и 

разноски, както е приложимо и описано подробно по-долу. Трафикът на данни при 

ползване на Приложението  както в България, така и в роуминг, се таксува и тарифира 

съобразно условията на ползвания от потребителя абонаментен, съответно предплатен 

план и действащата ценова листа на Теленор. 

 

2. Права на интелектуална собственост 

 

2.1. Всички права върху Приложението са изключителна собственост на Теленор. Тези 

права са защитени от приложимото законодателство. 

 

2.2. С инсталиране и регистрация на Приложението от съответния потребител, на 

последния се предоставя правото да ползва Приложението за целите на предоставяне 

на Услугите, описани по-долу. Забранено е копирането, предаването, 



разпространението и съхраняването на част или на цялото Приложение в каквато и да е 

форма без предварителното писмено съгласие на Tеленор. 

 

2.3. Ползваните в Приложението имена на продукти или компании могат да са 

търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Всяко ползване 

на същите имена на продукти или компании е забранено, без предварителното 

писмено съгласие на Теленор или на третата страна собственик. 

 

3. Ползване на Приложението 

 

3.1. Разрешава се ползването на Приложението единствено за целите на заявяване и 

ползване на съответните Услуги, които Теленор предоставя през Приложението. 

Съответните Услуги, активирани от потребител през Приложението, имат собствени 

общи условия, които са били или следва да бъдат приети от потребителя при 

сключване на договор или при активиране на съответните услуги. В случай че ползвате 

Приложението в нарушение на настоящите Общи условия или приложимото 

законодателство потребителят се съгласява да обезщети Теленор, свързани с Теленор 

лица и трети страни от всякакви искове, разходи и разноски, които могат да възникнат 

от неправилното ползване на Приложението. 

 

3.2. Приложението е налично за сваляне и инсталиране на крайно мобилно устройство 

в Google Play Store, Apple Store и Microsoft Store. За нормалното ползване на 

Приложението е необходимо наличието на крайни устройства (смартфони, таблети) на 

потребители, работещи с операционни системи Android 4.1, iOS 9, Windows Phone 8.1 и 

следващи, както и връзка към Интернет - мобилна или безжична (WiFi). В случай че не 

разполагате със съответния софтуер, хардуер и интернет връзка ползването на 

Приложението ще бъде възпрепятствано. 

 

3.3. (доп. на 31.03.2017г.) Регистрацията в Приложението се осъществява като 

потребителят въвежда съответния мобилен номер, който желае да регистрира през 

функционалността CONNECT. С оглед удостоверяване, че въведеният мобилен номер 

действително е ползваният от регистриращия се потребител, се изпраща 

верификационен код чрез SMS до въведения номер. SMS-ът се получава от подател 

CONNECT и съдържа 4- цифрен верификационен код. Потребителят въвежда кода 

(възможно е, в зависимост от функционалностите на операционната система и за 



случаите, в които Приложението се инсталира на устройство, в което е поставена СИМ 

картата на номера, който се регистрира, полученият чрез SMS код да бъде въведен 

автоматично в Приложението без да се налага ръчното му въвеждане) и по този начин 

може да влезе и използва Приложението. Кодът служи като еднократна парола за 

достъп до Приложението и всяко последващо отваряне на приложението автоматично 

дава достъп до първоначално регистрирания номер, до момента до който 

потребителят сам не прекрати сесията си чрез опцията Изход или в други случаи. За да 

осигури допълнителна сигурност на своите потребители при смяна на СИМ карта, 

Приложението автоматично ще прекъсва достъпа, където това е възможно технически 

и според операционната система на използваното от потребителя устройство. 

 

3.4. Потребител може да достъпва Приложението с 1 мобилен номер през 1 

устройство. 

3.5. Теленор си запазва правото да редактира съдържанието и функционалностите на 

Приложението, като своевременно предоставя възможност на потребителите си за 

достъп до преработената версия на Приложението. Теленор си запазва правото също 

така да прекратява достъпа до Приложението по всяко време. Приложението и 

неговото съдържание се публикува за удобство на потребителите му. Теленор не 

гарантира, че Приложението не съдържа грешки и че достъпът до него е непрекъсваем. 

 

3.6. (доп. на 31.03.2017г.) Регистрираните потребители ще имат право да ползват 

следните услуги ("Услугите"): 

 

3.6.1. За потребители (физически лица) на абонаментен план за мобилни услуги: 

3.6.1.1. Проверка на текущо потребление, проверка на текуща сметка, проверка на 

неплатени задължения за предходен период; 

3.6.1.1.1. (нов от 10.07.2017 г.) Информация за текуща сметка представлява сумата от 

ползваните услуги след излизане на последната фактура. Сумата е актуална към 

момента на проверка и е възможно да не включва услуги, които са използвани 

непосредствено преди справката или услуги в роуминг, за които е необходимо повече 

време за тяхното отчитане. Текущата сметка е без ДДС и не включва сумата на 

месечния абонамент план, отстъпки и лизингови вноски; 

3.6.1.2. Проверка на задължения по издадени фактури за ползвани услуги на 

конкретния мобилен номер; 



3.6.1.3. Зареждания на предплатена карта - чрез предварително закупен ваучер и чрез 

месечната сметка на съответния мобилен номер на абонаментен план; история на 

зареждания през месечната сметка; 

3.6.1.4. Онлайн плащане на задължения по фактури и онлайн зареждане на 

предплатена карта с кредитна/дебитна карта (т. 11); история на онлайн плащанията и 

онлайн зарежданията; 

3.6.1.5. Закупуване и активиация/деактивация на допълнителни пакети (за разговори, 

съобщения, пренос на данни в България и чужбина, дигитални и други услуги) към 

основния абонаментен план; 

3.6.1.6. Местоположение (адрес и телефон за връзка) на най-близките магазини на 

Теленор и магазини на партньори на Теленор; 

3.6.1.7. Преглед на профилни данни, включително имена на регистрирания потребител, 

клиентски номер, дата на издаване на фактура, срок на договора, статус на номера 

(активен, ограничен и/или блокиран) и дата от кога е валиден актуалния статус; 

3.6.1.8. (нов от 10.07.2017 г.) Активиране/деактивиране на мобилни услуги в роуминг; 

3.6.1.9. (нов от 10.07.2017 г.) Лимит на ползвания мобилен интернет в чужбина 

(лимитът е на стойност 117,35 лв. с ДДС за период от 30 дни). Всички потребители на 

абонаментни планове, които имат активна услуга международен роуминг, разполагат и 

с автоматично активиран лимит за мобилен интернет в роуминг, валиден за целия свят; 

3.6.1.10. (нов от 10.07.2017 г.) Информация (чрез безплатен SMS) за роуминг цените на 

обажданията, SMS-ите и на мобилния интернет в държавата, в която потребителят се 

намира. 

3.6.2. За потребители (юридически лица) на абонаментен план за мобилни услуги: 

3.6.2.1. Проверка на текущо потребление, проверка на текуща сметка, проверка на 

неплатени задължения за предходен период; 

3.6.2.2. Проверка на задължения по издадени фактури за ползвани услуги на 

конкретния мобилен номер; 

3.6.2.3. Зареждания на предплатена карта - чрез предварително закупен ваучер; 

история на зареждания през месечната сметка; 

3.6.2.4. Онлайн плащане на задължения по фактури и онлайн зареждане на 

предплатена карта с кредитна/дебитна карта (т. 11); история на онлайн плащанията и 

онлайн зарежданията; 



3.6.2.5. Закупуване и активиация/деактивация на допълнителни пакети (за разговори, 

съобщения, пренос на данни в България и чужбина, дигитални и други услуги) към 

основния абонаментен план; 

3.6.2.6. Местоположение (адрес и телефон за връзка) на най-близките магазини на 

Теленор и магазини на партньори на Теленор; 

3.6.2.7. Преглед на профилни данни, включително имена на регистрирания потребител, 

клиентски номер, дата на издаване на фактура, статус на номера и дата от кога е 

валиден актуалния статус. 

 

3.6.3. За потребители на предплатени услуги (физически и юридически лица): 

3.6.3.1. Проверка на наличен баланс (кредит), проверка на текущо потребление за 

предплатения номер, проверка на срок на валидност на кредита и предплатената 

карта; 

3.6.3.2. Зареждане с ваучер на своя или друга предплатена карта - чрез предварително 

закупен ваучер; 

3.6.3.3. Онлайн зареждане на предплатена карта с кредитна/дебитна карта (т. 11); 

история на онлайн зарежданията; 

3.6.3.4. Закупуване и активиация/деактивация на допълнителни пакети (за разговори, 

съобщения, пренос на данни в България и чужбина, дигитални и други услуги) към 

основния абонаментен план; 

3.6.3.5. Услуга Cash in Time (т.12); 

3.6.3.6. Местоположение (адрес и телефон за връзка) на най-близките магазини на 

Теленор и магазини на партньори на Теленор; 

3.6.3.7. Преглед на профилни данни, включително имена на регистрирания потребител 

и актуален статус. 

 

3.6.4. Достъпът до услугите се определя в реално време, в зависимост от статуса на 

потребителя и спрямо условията на всяка услуга. Възможно е потребителите да нямат 

достъп до определена услуга, ако са с изключени входящи и/или изходящи разговори, 

или не отговарят на условията на конкретната услуга. 

 

4. Ограничаване на отговорността и гаранции 



 

4.1. Теленор не предоставя никакви гаранции относно пригодността за определена цел 

на Приложението, както и не дава гаранция във връзка с достъпността, акуратността, 

надеждността, функционалностите или съдържанието на Приложението. Теленор не 

носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или 

предизвикани щети и загуби или за прекъсване на делова дейност, причинени от 

ползването или невъзможността от ползване на Приложението или на услуга чрез 

Приложението, дори ако Теленор е бил предупреден за вероятността за такива вреди. 

 

4.2. Теленор не носи отговорност за прекъсване или влошаване на качеството на 

предоставяните услуги, дължащи се на непреодолима сила по смисъла на Търговския 

закон или на натоварване на мрежата. 

 

4.3. Теленор не носи отговорност, ако е осъществен достъп до услуга, респективно, 

данни, от страна на неоторизирани лица, когато това е осъществено по начин, извън 

контрола на Теленор. 

 

4.4. Теленор не носи отговорност в случай на предявени претенции от трети лица 

срещу потребител, свързани с ползването на услуги чрез Приложението. 

 

5. Достъп до съдържание на трети страни 

 

5.1. С цел да улесни достъпа до съдържание на трети страни Теленор може да изгради 

връзки към сайтове в Интернет или приложения (пр. Google Maps, Google Play Store, 

Apple Store и Microsoft Store), които са притежание или се оперират от трети страни. 

При свързването си с такъв сайт, Потребителят се счита, че приема неговите изисквания 

за ползване, както и условието, че Теленор не носи отговорност за материали, 

създадени или публикувани от такива сайтове на трети страни, както и продуктите и 

услугите, за които се отнася той. 

 

6. Идентификационни данни 

"Теленор България ЕАД" (наричано тук "Теленор") 



ЕИК: 130460283 

ИН по ДДС: BG 130460283 

Седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, п.к. 1766, Столична 

община, район "Младост", ж.к. "Младост 4", Бизнес парк София, сграда 6 

Орган, осъществяващ контрол  Комисия за регулиране на съобщения 

 

7. Лични данни 

 

7.1. Във връзка с ползване на Приложението Теленор ще събира и обработва 

определен обем лични данни за потребителите. С инсталирането и ползването на 

Приложението потребителят декларира, че има навършени 16 години и се съгласява 

Теленор да обработва личните му данни в съответствие с Част II по-долу "Политика за 

поверителност на Теленор" или както може изрично да е посочено в настоящите Общи 

условия. В случай че потребителят,няма навършени 16 години, Теленор ще счита, че 

съгласието по настоящата т.7 е дадено от родител/настойник.  

 

8. Директен маркетинг 

 

8.1. (доп. на 31.03.2017г.) С приемането на настоящите Общи условия, потребител, 

доброволно предоставил личните си данни чрез Приложението, изрично се съгласява 

Теленор да показва, изпраща, зарежда и др. всякакви адресирани до потребителя 

рекламни материали и съобщения, оферти и новини, свързани с определен продукт 

или услуга, както и да получава обаждания от Центъра за обслужване на клиенти на 

Теленор. Съгласието по настоящата точка се отнася и за получаване на рекламни 

съобщения чрез Приложението във вид на нотификации, които потребителят ще може 

да спре през настройките на съответното мобилно устройство. 

 

9. Промени в Общите условия 

 

9.1. Операторът си запазва правото да променя настоящите Общи условия като 

евентуални промени влизат в сила от датата на тяхното публикуване чрез 

Приложението. 



9.2. Потребителят се счита за уведомен в случай на евентуална промяна на Общите 

условия с факта на тяхното публикуване в Приложението, като публикуването на 

променени Общи условия ще бъде индикирано на потребителя по подходящ начин в 

Приложението. 

 

10. Ползване на Услугите през Приложението 

 

10.1. Осъществявайки достъп до Услугите през Приложението, потребителят приема и 

се съгласява да спазва изложените тук условия. Чрез съгласието по предходното 

изречение потребителят потвърждава, че съгласието се отнася за всички услуги, както 

са описани в настоящите Общи условия, независимо от кой момент потребителят 

започва ползването на тези услуги. 

 

10.2. За ползването на някои услуги, заявени чрез Приложението, може да бъде 

необходима допълнителна регистрация, което ще бъде указано по подходящ начин. 

 

10.3. Стойността на закупени от потребител допълнителни услуги и/или ползвани 

допълнителни услуги чрез функционалностите на Приложението се определят и 

начисляват съобразно действащите ценови листи на Теленор към момента на 

заявяване на съответната услуга/ пакет и се заплащат през месечната фактура за 

съответния мобилен номер или съответно за потребителите на предплатени услуги  се 

приспадат от наличния кредит за предплатения номер. Когато потребител на 

предплатена услуга заявява за ползване услуга/ пакет, за която няма достатъчен 

наличен кредит по предплатения номер, то тя не се активира. 

 

10.4. Активацията/деактивацията на услуги/ пакети, закупени по реда на предходните 

точки се извършва непосредствено след заявяването на услугата. За всяка успешна 

активация/декативация Потребителят ще получи SMS с потвърждение на статуса на 

заявката. 

 

11. Ползване на услугата онлайн плащане на задължения по фактури и услугата онлайн 

зареждане на предплатена карта с кредитна/дебитна карта 

 



11.1. Чрез услугите онлайн плащане потребител може да плаща задължения по 

сключен договор за мобилни услуги или за фиксирани услуги с Теленор, а с онлайн 

зареждане да зарежда предплатени карти. Услугите по предходното изречение са 

напълно безплатни, като е възможно банката-издател на картата, с която се извършва 

онлайн плащане, да начислява определени такси/комисионни за плащане на POS 

терминал. За повече информация е необходимо да се обърнете към банката-издател 

на съответната карта. 

 

11.2. (изм. на 13.06.2018) Услугите по настоящата точка са достъпни съгласно условията 

по т. 3 по-горе за лицата, ползващи Приложението. Потребителят може да плаща 

изцяло дължими суми, но също така и частични и авансови плащания. Плащанията се 

извършват посредством кредитни и дебитни карти на VISA или MasterCard и съобразно 

условията за тяхното ползване, както са определени от банките - издатели. 

Потребителят предоставя картови данни и данни за автентикация единствено на 

страниците за онлайн картови разплащания на БОРИКА или WIRECARD и Теленор няма 

достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между 

картодържателя и  платежните институции, партньори на Теленор. Плащанията се 

извършват в български левове (BGN).  

Потребители с версии за Android и iOS до 1.7.0 на мобилното приложение MyTelenor 

използват страницата за онлайн картови разплащания на БОРИКА. Потребители с 

версии за Android и iOS от 1.8.0 и следващи използват страницата за онлайн картови 

разплащания на WIRECARD. 

 

11.3. (изм. на 13.06.2018) Услугата онлайн плащане позволява да се плащат лични 

задължения по клиентски номер (собствен и/или на друг/и потребител/и при 

разплащания в онлайн страницата за WIRECARD), както и да се определя размера на 

сумата за плащане. С онлайн зареждане потребителите също така могат да извършват 

плащане за зареждане на собствена предплатена карта или за зареждане на 

предплатена карта на друг потребител, като определят размера на сумата за 

зареждане, доколкото избраната сума е цяло число между 6 и 99 лв. включително. 

11.3.1.  (нов от 13.06.2018) При заплащане на задължения по клиентски номер на друг 

потребител, потребителят, който извършва плащане с версия на мобилното 

приложение от 1.8.0 и следващи, има достъп само до размера на дължимата за 

плащане сума и инициали - първа буква от име и фамилия на задълженото лице.  

11.3.2.  (нов от 13.06.2018) Потребители, ползващи версия на мобилното приложение 

от 1.8.0 и следващи, могат по всяко време на ползване на приложението да заявяват, 

съответно да се отказват от услугата „Автоматично плащане всеки месец“ за 



извършване на периодични плащания по собствен клиентски номер, от избрана от него 

картова сметка.  

11.4. Онлайн плащания през Приложението се проверяват и след това оторизират от 

банката - издател на картата. В случай че банката - издател на картата откаже плащане 

или не допусне плащане, картодържателят бива уведомен за това незабавно. Теленор 

не носи отговорност за грешки при Онлайн плащане поради некоректно попълнени от 

потребителя данни. 

 

11.5. (изм. на 13.06.2018) За всяко успешно приключено онлайн плащане или 

зареждане на предплатена карта потребителите, ползващи версии на мобилното 

приложение до 1.7.0 получават потвърждение чрез SMS от кратък номер на Теленор, 

на мобилния номер, който е използван за вход в Приложението. Детайли за всички 

извършени онлайн плащания или зареждания се запазват и са достъпни за всички 

Потребители в история на плащанията в Приложението. Потребителят, чиято 

предплатена карта е заредена чрез Услугата, също получава SMS, съдържащ детайли за 

осъщественото зареждане. 

 

11.6. (изм. на 13.06.2018) В случай че е извършено онлайн (независимо дали за 

дължими суми или зареждане на предплатена карта) плащане в Приложението, за 

което впоследствие: 

 

- е получено оспорване от легитимирания картодържател и/или от банката издател на 

картата; или 

- е получен сигнал за възможни неправомерни действия при плащането от банката, 

обслужваща сметката за онлайн плащания на Теленор, 

 

Теленор има право да възстанови на легитимирания картодържател сума, равняваща 

се на оспореното плащане. В случай на зараждане на предплатена карта потребителят 

на съответната предплатена карта се лишава от кредита, който е бил зареден с 

отмененото плащане (изцяло или в оставащата му част, в случай че част от него е била 

използвана). 

 

11.7. В случай че дадена предплатена карта е била заредена чрез онлайн плащане в 

Приложението, което впоследствие бъде отменено по реда на предходния член и 



зареденият кредит е бил използван изцяло или частично преди отмяната, Теленор има 

право да удържи от потребителя сума, равняваща се на изцяло или частично 

използвания кредит, при следващо/-и презареждане/-ия на съответната предплатена 

карта. 

11.8.  (нов от 13.06.2018) Теленор не е страна във взаимоотношенията между 

потребител, заплатил сметка, по клиентски номер, който не е на негово име и титуляря, 

както и при зареждане на предплатена карта, която не е регистрирана на негово име и 

лицето, на чието име е регистрирана картата.  

12. Услуга Cash in Time 

 

12.1. В случай че кредитът по предплатената карта е равен на или е под 0.38 лв., с 

услугата Cash in Time потребител има възможност да получи: 2 лв. или 10 минути за 

разговори в мрежата на Теленор, на стойност 2 лв., валидни за 24 часа oт тяхното 

получаване. Заявката за ползване на Cash in Time се изпраща през Приложението и 

след одобрение потребителят ще получи потвърдителен SMS. Заплащането на 

стойността на избраната опция, както и на дължимата такса за ползването ѝ в размер 

на 0.50 лв., ще се извърши автоматично при следващото направено презареждане. 

 

12.2. За да бъде одобрена заявката на потребител, предплатената му карта трябва да 

отговаря на всички от изброените по-долу условия: 

- Не трябва да има незаплатен кредит и дължима такса за услугата Cash in Time; 

- Последното презарежданe трябва да е преди не повече от 90 дни; 

- Текущият кредит по предплатената ви карта не трябва превишава 0.38 лв. 

 

12.3. Услугата е достъпна за всички потребители на предплатени планове на Теленор (с 

изключение на предплатен план Visitor), отговарящи на условията по-горе. 

Заплащането на получената услуга - сума от 2 лв. или 10 мин. в мрежата на Теленор, на 

стойност 2 лв., както и заплащането на дължимата такса за ползването ѝ, в размер на 

0.50 лв., се извършва при първото презареждане на кредит по предплатената карта, 

след получаването на услугата. Получената сума от 2 лв. не продължава валидността на 

предплатената карта и може да бъде използвана през целия срок на валидност на 

предплатената карта. Получени 10 минути в мрежата на Теленор са валидни за 

ползване за период от 24 часа, считано от момента на получаване на потвърдителния 

SMS. 



 

13. Временно активиране 

 

13.1. В случай на спрени изходящи услуги (поради неплатена месечна фактура) 

потребител може временно да активира спрените си услуги, чрез услугата Временно 

активиране, която позволява потребител да ползва абонаментния си план с 

включените минути, SMS и МВ. 

 

13.2. Временно активиране може да се използва веднъж месечно за максимум 96 часа 

след спиране на изходящите ви услуги, като услугата може да бъде активирана не по-

късно от 94 часа след това. При всички случаи, ако потребител е надвишил кредитния 

си лимит, възстановените обаждания ще бъдат спрени, дори и да имате валидна 

услуга. За ваше удобство, Теленор ще информира със SMS при изтичане валидността на 

услугата. Допълнителни условия за активиране на услугата е входящите услуги за 

същата SIM карта да не са били спирани през последните 6 месеца, както и към 

момента на активиране на услугата, както и през предходния отчетен период 

потребител да е ползвал услугата и по време на ползването ѝ да е заплатил 

задълженията си по фактура. 

 

13.3. За услугата Временно активиране се дължи еднократна такса от 1.49 лв. с 

ДДС/номер. Тя се начислява след успешна активация на услугата и се отразява в 

следващата издадена фактура само за номера, който е активирал услугата. Услугата се 

активира безплатно през Приложението. 

 

14.Ограничения при ползването на Услугите през Приложението  

 

14.1. Някои от Услугите се ползват съобразно приложимите цени на Теленор или трети 

лица, ако е приложимо, към момента на заявяване на съответната Услуга. Теленор има 

право да добавя и спира услуги, предлагани през Приложението, да отразява промени 

в ценовата листа на Теленор, структурата, начина за достъп и регистрация, както и да 

прекрати използването им от страна на отделни или всички свои потребители. 

 



14.2. Теленор има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до 

предоставените на потребителя услуги, ако последният с действията си накърнява 

доброто име на Теленор, нарушава действащото законодателство в Република 

България, международните актове или застрашава функционалността на средствата за 

предоставяне на услугите, включително и на други оператори, както и ако застрашава 

или препятства ползването на услугите от страна на други потребители. 

 

14.3. Теленор има право да прекрати достъпа до Услуги за потребители, които 

използват Услугите за търговски или рекламни цели или за разработване и 

предоставяне на собствени услуги, освен ако това не е урегулирано в писмен договор с 

Теленор. 

 

14.4. Теленор има право да прекрати достъп до Услугите си в Приложението, както и да 

унищожи и/или закрие информация за и на потребител в случаите, когато 

потребителят не е използвал услугите в Приложението повече от 3 (три) месеца. 

 

14.5. Потребителят може да ползва предоставените му чрез Приложението Услуги само 

за собствени нужди и незабранени от закона цели. 

 

14.6. Потребителят е длъжен да ползва предоставените му Услуга по начин, който не 

нарушава нормалното функциониране на услугата. 

 

14.7. Теленор предоставя достъп до Услугите чрез Приложението на потребители, 

чиито мобилни номера са активни за входящи и изходящи услуги. В случай че услуги, 

ползвани от потребителя са ограничени, независимо от причината за това, Теленор има 

правото да ограничи временно достъпа на потребителя до Услугите в Приложението. 

 

14.8. В случаите на смяна на собственост на мобилен номер се прекратява достъпа до 

профила на съответния мобилен номер на предходния потребител и се предоставя 

възможност за регистрация на нов профил за новия потребител на същия мобилен 

номер. Всякакъв достъп на лични данни и информация на предходния потребител на 

мобилен номер от новия потребител е възпрепятстван. 

 



15. Отговорност на потребителя 

 

15.1. Потребителят носи отговорност за опити да придобие неоторизиран достъп до 

чужди потребителски профили и потребителска информация. 

15.2. Потребителят трябва да пази регистрационните данни по т. 3.3 в тайна и да не ги 

споделя с трети лица. Потребителят носи изцяло отговорност за неправомерни 

действия, извършени вследствие предоставени данни по т. 3.3 на други трети лица.  

 

II. Политика за поверителност на Теленор 

 

1. Лични данни, които Теленор обработва във връзка с Приложението 

 

1.1. Във връзка с ползването на Приложението на крайно устройство на потребител 

Теленор ще събира, обработва, разкрива и предоставя лични данни за съответния 

потребител. Тези данни са: 

 

1.1.1. При първоначална регистрация на Приложението  мобилен номер, 

верификационен код за достъп; 

1.1.2. При последващо ползване на Приложението  мобилен номер, верификационен 

код или ПИН, данни, които получаваме от начина на ползване на Приложението, като 

IP адрес, марка и модел на устройство, версия на операционна система, размер на 

екрана и данни кога е ползвано Приложението и кои услуги са ползвани. 

 

1.2. (доп. на 31.03.2017г.) Теленор събира и обработва анализирани данни относно 

ползването на Приложението, които включват: 

1.2.1. Обобщени данни за потреблението  общ брой нови/стари потребители, сесии, 

дял и вид на операционни системи, ползвани устройства и операционни системи 

1.2.2. Обобщени данни за сърфирането в приложението  посетени страници, как са 

достъпени съответните страници и в какъв ред са прегледани 



1.2.3. Обобщени данни за ефективността на различните магазини на приложения  как 

потребителите достигат до приложението, кои пазари са най-ефективни в 

привличането на потребители към приложението 

1.2.4. Данни за грешки в приложението 

 

1.3. (доп. на 31.03.2017г.) Във връзка с директния маркетинг и изпращането на 

търговски съобщения (рекламни материали и/или информационни съобщения) чрез 

Приложението Теленор ще обработва данни за мобилния номер на потребител, данни 

за мобилен код на държавата и мобилен код на мрежата (Mobile Country Code + Mobile 

Network Code), която потребителят ползва, както и данни по т. 1.1. 

 

1.4. Във връзка с ползването на Услугите потребителят се е съгласил при сключване на 

договор за мобилни услуги или заявяване на други мобилни услуги Теленор да 

обработва определени лични данни. Ползването на Приложението позволява на 

Потребителя да достъпва тези данни през Приложението. 

 

1.5. За целите на ползване на услугата местоположение (геолокация) на най-близък 

Теленор магазин потребителят се съгласява да споделя данни за местоположението си 

с Теленор. Съгласието по предходното изречение се счита, че е дадено и в случаите, 

когато функционалността GPS на устройство на потребител е активирана и съответните 

данни за местоположение се изпращат автоматично чрез Приложението към Теленор. 

 

1.6. За целите на ползване на Приложението през функционалността CONNECT 

потребителят ще споделя данни за мобилен номер и верификационен код. CONNECT е 

собственост и се поддържа от Telenor Digital. С приемането на настоящите общи 

условия потребителят се съгласява Telenor Digital да събира информация за логовете на 

съответния потребител през CONNECT за целите на подобряване на функционирането 

на CONNECT. Telenor Digital е дружество, учредено по норвежкото право, 

регистрационен номер 996516288, със седалище и адрес на управление Снаровейен 

30, 1331 Форнебу, Норвегия. Данните, които ще се събират и обработват от Telenor 

Digital, са свързани с ползването на функционалността CONNECT като: ползватели по 

държави, успешни регистрации, успешни достъпвания, период на активност и др. 

 

Категориите и обем лични данни, които събираме и обработваме са в зависимост от 

Услугите, които ползвате или сте се абонирали. 



 

2. Как Теленор използва личните данни на потребители 

 

2.1. Теленор използва Вашите лични данни за целите на предоставяне, подобряване и 

рекламиране на услугите ни. По-специално може да използваме Вашите лични данни 

за целите: 

 

2.1.1. На осигуряване на достъп и използване на всички функционалности на 

Приложението; 

2.1.2. На заявяване и преустановяване ползването на услуги през функционалността на 

Приложението; 

2.1.3. На предлагане на удобен начин да платите на каса, като посочим най-близък 

магазин 

2.1.4. На повишаване на удовлетвореността от услугите ни, за проучване на пазара на 

електронни съобщителни услуги и за други цели на директния маркетинг, както и за 

предоставяне на услуги с добавена стойност, заявени от потребителя. 

 

2.2. Потребителят има право свободно, по всяко време да оттегли даденото от него 

съгласие за обработването на данните, свързани с него, за която и да е от посочените в 

тази точка цели като отправи съответно писмено заявление до Теленор. В резултат на 

оттеглено съгласие по предходното изречение, предоставянето на съответната услуга 

ще бъде преустановено от Теленор. 

 

2.3. Теленор може да използва агрегирани, анонимизирани данни за различни цели и 

по-специално за подобряване на общото качество на Услугите. 

 

3. Как разкриваме личните данни на потребители 

 

3.1. Теленор може да обработва и предоставя личните данни на потребители на трети 

лица- доставчици на услуги или други предприятия, които обработват лични данни от 

името на Теленор, доколкото това е необходимо за ползването на Приложението и 



предоставяне на Услугите и изпълнение на задълженията на Теленор по сключени 

договори с тези доставчици на услуги или предприятия. 

 

3.2. Теленор може да разкрива лични данни на административни и/или съдебни 

органи за изпълнение на задължения на Теленор по административни и нормативни 

актове. 

 

3.3. Теленор може да разкрива агрегирани, анонимизирани данни на трети лица за 

различни цели и по-специално за подобряване на общото качество на Приложението. 

 

4. Как защитаваме личните данни на потребители 

 

4.1. Теленор прилага технически и организационни мерки, които са замислени, така че 

да осигуряват необходимото ниво на защита на личните данни от случайно или 

незаконно унищожаване, от загуба, от неправомерен достъп, изменение или 

разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. 

 

4.2. Приложението използва верификационен код, който позволява еднократен достъп 

до Приложението  чрез услугата CONNECT. 4-цифреният код се въвежда при всеки нов 

достъп до Приложението. 

 

4.3. Приложението позволява задаването на допълнителен личен ПИН код. 4-

цифреният ПИН код за защита на достъпа до Приложението, дефиниран от 

потребителя, се изисква и следва да се въведе от потребителя при всяко отваряне на 

Приложението. При пет неуспешни опита за въвеждане на допълнителния ПИН, 

съответната сесия за регистрирания на съответното устройство мобилен номер се 

прекратява и всички данни, съхранени на устройството, се заличават. 

 

4.4. Достъпът до Приложението за съответния потребител на мобилен номер се 

прекратява при определени случаи на промяна на потребителски профил (пр. 

преминаване от предплатени на абонаментни услуги, при случаите на по т. 11.8 от 

Общите условия и др.). 



 

4.5. В случай че потребителят не е бил активен и не е използвал Приложението за 

повече от 3 месеца потребителят ще бъде автоматично изключен от Приложението, 

така че да бъде осигурена защита на личните му данни. В този случай, потребителят ще 

трябва да въведе отново мобилния си номер и нов верификационен код, получен за 

тази цел. 

 

4.6. В случаите когато Теленор използва доставчици на услуги (обработващи на личните 

данни), които обработват лични данни на потребители, Теленор осигурява прилагане 

от доставчиците на необходимите технически и организационни мерки с оглед защита 

на данните. Теленор има достъп до и контролира данните и инфраструктурата, която 

съхранява данните, облигационни уговорки, изискващи прилагане на всички 

приложими закони от доставчиците. 

 

4.7. Извършваме оценка по въздействието върху личните данни съобразно законовите 

изисквания и всеки път, когато е необходимо при определени дейности, които могат да 

имат въздействие върху личните данни. 

 

5. Колко дълго Теленор обработва лични данни на потребители 

 

5.1. Теленор съхранява и обработва данните за потребителите за период не по-дълъг 

от необходимия за постигане на целите, за които данните се обработват. Теленор има 

право, без необходимост от каквото и да е допълнително уведомяване на или 

изискване на съгласие от потребителите, да продължи да обработва, използва и 

съхранява, включително и да предоставя на трети лица, събираните от него данни и 

след изтичането на този период във вид непозволяващ идентифицирането на 

потребителите. 

 

5.2. Личните данни, обработвани във връзка с предоставяне на услугите се съхраняват 

съгласно нормативно изискуемите срокове или ако такива няма до изтичане на 

давностните срокове за надлежно оспорване на заявени през Приложението Услуги. 

 

6. Какви са правата на Потребителя във връзка с обработването на личните данни 



 

6.1. Потребителят има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, 

обработвани от Теленор, на потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се 

обработват от Теленор и на информация за целите на това обработване, за категориите 

данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват. 

Потребителят има право да поиска от Теленор да заличи, коригира или блокира негови 

лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита 

на личните данни и да уведоми третите лица, на които са били разкрити тези лични 

данни, за всяко такова заличаване, коригиране или блокиране с изключение на 

случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. 

Потребителят може да упражни правата си по тази точка като отправи съответно 

писмено заявление до Теленор. 

 

7.Обработване на данни за деца 

7.1. Като общо правило, Теленор не обработва лични данни на деца (под 16 години), 

освен ако Теленор не е получило съгласие на родител/настойник. Ако Теленор 

установи, че е събрало данни за деца без съгласие, Теленор ще предприеме стъпки да 

информира родителя/настойника, да потърси съгласие, и ако не е получено съгласие, 

да унищожи данните. 


