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СОБСТВЕНОСТ

Настоящата страница е собственост на “Май Диеней Мач” ООД. Интернет 
страницата е създадена с цел получаване на информация относно генетични-
те тестове, които предлагаме и начинът за тяхното предоставяне.

ПРАВЕН СТАТУТ НА СОБСТВЕНИКА 

Собственикът е капиталово търговско дружество, регистрирано по Търгов-
ския закон на Република България. 

В съответствие със Закона за електронната търговия се оповестяват след-
ните административни сведения за информация на потребителите:

“Май Диеней Мач” ООД, ЕИК: 205375903, седалище и адрес на управление: 
Република България, област София (столица), община Столична, гр. София 1000, 

район Средец, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” ¹ 76А, имейл адрес за контакт: 
team@mydnamatch.eu

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Моля, запознайте се с правилата ни за поверителност, публикувани на наша-
та интернет страница – тук

Предоставили сме информация за основните принципи на обработване на 
личните данни, които следваме и какви мерки сме предприели за защитата им. 
За нас е важно да бъдете добре информирани какви данни са ни необходими, за 
да предоставим резултат по избран и поръчан от Вас генетичен тест, какви 
са правата Ви като субекти на данни, какъв е начинът на обработване на Ва-
шите лични данни.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

Съдържанието на тази интернет страница, е съобразено с изискванията на 
действащото в Република България законодателство. 

Потребителите на интернет страницата поемат лична отговорност за 
оценката на точността на информацията, използваният понятиен апарат, 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

https://www.mydnamatch.eu/assets/poveritelnost.pdf?fbclid=IwAR3MY59kUWG5FwhaD5bFwVKuwoFjszGPCsHEaY4RSLIjppbnO3XRtpvrD-I
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общоизвестно или друго съдържание, което е на разположение на интернет 
страницата. 

Съдържанието на интернет страницата има за цел:
• Популяризиране на обявените генетични тестове;
• Подпомагане и бърза ориентация на потребителите относно предоставя-

ните генетични тестове;
• Установяване на работен контакт с потребители, които са отправили за-

питване за допълнителна информация или генетичен тест;
• Установяване на работен контакт с потребители, които са поръчали гене-

тичен тест;
• Предоставяне на резултат от генетичния тест в профила на всеки потре-

бител, поръчал извършването му.

УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА 
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

Регистрацията е задължителна при първа поръчка на генетичен тест. 
За регистрацията е необходимо да представите следните данни:

• Име и фамилия
• Валиден имейл адрес
• Телефон
• Адрес за доставка
• Онлайн декларация от потребителя, че е пълнолетно лице, че приема общи-

те условия и дава съгласие за извършване на генетичен анализ от сертифицира-
ни лаборатории в ЕС или трети страни.

Потребителят задава парола по негов избор, която впоследствие използва за 
достъп до своя профил.

Паролата следва да съдържа не по-малко от 8 символа. 
При следваща поръчка от интернет страницата, потребителят може да из-

ползва вече създаденият от него потребителски профил, ако изрично не е заявил 
в писмена форма желанието си за изтриване на профила.

Всеки резултат от генетичния тест се съхранява в профила на потребителя, 
съгласно общите условия.

Потребителят носи отговорност за поверителността, сигурността и пра-
вилното използване на паролата, като за целта трябва да предприеме всички 
необходими действия, за неразкриването ù на трети лица.

Собственикът има право да отложи за известно време или да прекрати неза-
бавно достъпа до потребителски профил при няколко последователни опита за 
достъп с грешна парола, или ако разполага с информация или може да се направи 
извод, че има опасност от злоупотреба с този профил или, че личните данни на 
лицето са застрашени поради злонамерени хакерски атаки.
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ЗАБРАВЕНА ПАРОЛА

Ако сте забравили паролата си или не можете да получите код за потвържде-

ние, следва да предприемете описаните по-долу действия: 

• Използвайте функционалността, предвидена за забравена парола, която ще 

генерира линк за рестартиране;

• Ще получите линк на обявения от вас електронен адрес;

• Проверете в папка “спам”, в случай, че не сте получили електронно съобще-

ние със съдържащия се в него линк за рестартиране;

• Ако нямате достъп до електронния адрес, с който сте регистрирани в ин-

тернет страницата, влезте в контакт с нас, за да ви съдействаме за възста-

новяване на достъпа.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНИТЕ ТЕСТОВЕ

Резултатите от генетичните тестове, публикувани в потребителските 

профили, съдържат само и единствено интерпретация на конкретни генетични 

анализи, възможни рискове, предразположения и обявени възможности и не могат 

да се използват за последваща допълнителна интерпретация, връзка с други 

генетични тестове и изводи.

Генетичните тестове се извършват при следната последователност на 

стъпките:

• Регистрация и създаване на потребителски профил за поръчка на първи гене-

тичен тест;

• Поръчка на избран генетичен тест;

• Извършване на плащане по банков път, чрез системите на ePay.bg и Easypay, 

както и с наложен платеж;

• Псевдонимизиране на потребителя с уникален код на поръчката и теста;

• Получаване на автоматично потвърждение на поръчката чрез интернет 

страницата;

• Получаване на автоматично електронно съобщение до потребителя, с раз-

писана последователност на действията по изпълнение на поръчката; 

• Получаване на индивидуален комплект за събиране на генетичен материал в 

домашни условия, на посочен от потребителя адрес, или в офис на ЕКОНТ, съдър-

жащ и издадената фактура за предоставената услуга;

• Изпращане на теста със събрания генетичен материал от потребителя до 

собственика, съобразно инструкциите;

• Получаване на теста със събрания генетичен материал от собственика;

• Изпращане на теста за генетичен анализ в сертифицирана лаборатория 

в чужбина;

• Получаване на резултат от генетичния анализ, съгласно обявения срок;
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• В случай, че потребител използва правото си да бъде забравен, това ще 
настъпи в рамките на три работни дни от неговата заявка, като му се върне 
имейл с данни верифициращи, че операцията е изпълнена;

Договор за извършване на генетичен тест, за който се прилагат настоящи-
те общи условия е сключен, с изпълнението на следните предпоставки: 

• Поръчка на генетичен тест по електронен път;
• Извършване на плащане от страна на потребителя по указания начин;
• Изпращане на потвърждение на поръчката до потребителя. 
За изпълнението на договора за извършване на генетичен тест, е необходимо:
• Собственикът да получи от потребителя тест със събран и годен за анализ 

генетичен материал, съобразно инструкциите, съдържащи се в индивидуалния 
комплект;

• Потребителят да е изпратил събраният генетичен материал в определе-
ния срок, съгласно настоящите общи условия; 

Резултатът от генетичния анализ се получава от потребителя в срок до 30 
(тридесет) календарни дни от предоставяне на събрания генетичен материал.

ОБЯВЕНИТЕ И ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ НАС 
ГЕНЕТИЧНИ ТЕСТОВЕ НЕ ВКЛЮЧВАТ

• Диагностициране 
• Медицински препоръки
• Лечение

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ КОМПЛЕКТ ЗА 
ИЗВЪРШВАНЕ НА ГЕНЕТИЧЕН ТЕСТ

Индивидуалният комплект съдържа кутия в която ще намерите следното:
• Листовка с инструкции за направата на теста в домашни условия;
• Два броя тампони за вземане на ДНК проба, в една опаковка;
• При поръчка на тест за Сексуална съвместимост или същия в комбинация с 

Желание за дете, кутията съдържа 2 опаковки по 2 броя тампони, общо 4 броя 
по два за всеки партньор;

• Малък хартиен плик, в който се поставят тампоните с взетата проба;
• При поръчка на тест за Сексуална съвместимост или същия в комбинация с 

Желание за дете, кутията съдържа 2 малки плика за индивидуално поставяне на 
по 2 броя тампони във всеки един от тях;

• Среден хартиен плик, в който се поставя по-малкият плик с взетата проба, 
при поръчка на тест за Сексуална съвместимост или същия в комбинация с Же-
лание за дете, двата по-малки плика се поставят в средния;
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• Голям хартиен плик, със залепена товарителница на Еконт, в който влизат 
малкият и средният плик.

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТЕСТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Всеки потребител следва да изпрати събрания генетичен материал в рамки-
те на 3 (три) календарни дни от получаването на индивидуалния комплект. 

АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧАН ГЕНЕТИЧЕН ТЕСТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛ

Собственикът си запазва правото да откаже да изпълни поръчка и да я анули-
ра, за което уведомява потребителя. 

Анулирането на поръчката не води до каквато и да е отговорност или послед-
ващо задължение от страна на собственика и потребителят няма право да 
търси възстановяване на сума или обезщетение в следните случаи: 

• Неполучаване на изпратения индивидуален комплект за събиране на ге-
нетичен материал от потребителя, водещо до връщането му обратно на 
собственика;

• Непредоставяне на събран генетичен материал в обявения срок;
Преди предприемане на анулиране на поръчка собственикът изпраща съобще-

ние до потребителя на обявения от него имейл адрес, съдържащо предупрежде-
ние за предстоящото анулиране и допълнителен и окончателен срок за изпълне-
ние от 7 (седем) календарни дни. 

Анулирането на поръчката се извършва след 7 календарни дни, считано от 
деня, следващ деня на изпращане на съобщение на обявения имейл адрес на по-
требителя, в случай че последния не отстрани пречките по изпълнение на дого-
вора в рамките на предоставния допълнителен срок. В този случай платените 
суми не подлежат на възстановяване.

ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Генетичният тест се извършва съгласно инструкциите, съдържащи се в инди-
видуалния комплект. Собственикът не носи отговорност за валидността или 
качеството на взетата проба, вследствие неспазване на инструкциите или 
по други причини, за които не отговаря. 

Със сключване на договора собственикът приема, а потребителят поема от-
говорност, че генетичният материал се предоставя въз основа на: 

• получено изрично съгласие от носителя на генетичния материал; 
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• получено изрично съгласие от лице, което отговаря или изразява съгласие за 
носителя на генетичния материал;

Отношенията между потребителя и трето лице – носител на генетичния ма-
териал не са предмет на договора със собственика.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПРАЩАНЕ НА 
ИНДИВИДУАЛЕН КОМПЛЕКТ ЗА СЪБИРАНЕ НА ГЕНЕТИЧЕН 

МАТЕРИАЛ ИЛИ ПОВТОРЕНИЕ НА ТЕСТА

При изгубена доставка на индивидуален комплект за събиране на генетичен 
материал от куриер или универсален пощенски оператор, собственикът поема 
ангажимент за изпращане на втори комплект за негова сметка.

При изгубена доставка на събран генетичен материал от куриер или универ-
сален пощенски оператор, собственикът поема ангажимент за извършване на 
повторен тест за негова сметка. 

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Потребителят губи правото си на отказ от поръчката и правото да получи 
пълният размер на платената от него сума, когато:

• Не е отправил писмено уведомление до собственика в срок от 14 (четирина-
десет) дни от сключване на договора, респ. датата на плащане;

• Не е върнал на собственика неупотребяваният и запечатан тест, ако меж-
дувременно е получен, заедно с копие от платежния документ и оригиналната 
фактура;

• Тестът вече е изпратен за генетичен анализ в чужбина;
• При възстановяване на суми на потребител, собственикът има право право 

да извърши прихващане със сумите, които представляват извършени разходи 
до момента на получено уведомление за отказ от потребителя. Потребителят 
дава изричното си и предварително съгласие за това по силата на настоящи-
те общи условия и регистрацията на потребителския си профил.

ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА НА СОБСТВЕНИКА

За предоставяне на обявените в интернет страницата генетични тестове, 
собственикът, по своя преценка, има право да избира и използва свои партньори, за:
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• Доставка на тестове (индивидуални комплекти) и събран генетичен материал;

• Извършване на генетичен анализ;

• Разчитане, анализ и интерпретация на резултатите от генетичните из-

следвания;

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

Потребителите на интернет страницата имат право: 

• Да разглеждат интернет страницата;

• Да установяват работен контакт със собственика или представители 

от неговия екип, да правят запитвания за предоставяне на генетичните те-

стове;

• Да получат нов код за достъп до профила си, ако е забравен, изгубен или се 

злоупотребява с него, след уведомяване на собственика и при спазване на съот-

ветните протоколи за сигурност;

• Да споделят съдържанието от блога на интернет страницата или откъ-

си от него в други интернет страници и социални мрежи, само ако изрично е 

упоменато, че авторските права принадлежат на собственика на https://www.

mydnamatch.eu/ и е поставен линк – източник още в самото начало на статия-

та към оригиналния web адрес. 

 
НАШИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НЯМАТ ПРАВО

• Да използват публикуваните изображения на хора или места, търговската 

марка /лого и слоган/, анимацията, рисунките и снимките без изрично писмено 

разрешение от “Май Диеней Мач” ООД;

• Да отпечатват извадки от съдържанието в случай на проявен интерес към 

генетичните тестове; 

• Да копират, предават, разпространяват, съхраняват или по какъвто и да е 

друг начин да използват част или цялото съдържание в каквато и да било форма 

без изричното писмено разрешение от “Май Диеней Мач” ООД;

• Да използват интернет страницата за изпращане или предаване на ка-

квито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеж-

дащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, 

неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоре-

ктно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или оку-

ражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, 

би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би 

нарушило закона;
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При желание да се ползва част или цялото съдържание на тази интернет 

страница се обръщайте за информация относно условията на собственика на 

следния електронен адрес: team@mydnamatch.eu

Изпращайки материали чрез електронна поща или през интернет страница-

та, Вие приемате следните условия:

• Да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните ви-

русите, както и всеки злонамерен софтуер, преди да изпратите материалите;

• Да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте 

предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна пред-

приеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили 

или на който сте се позовали.

• Материалите да не съдържат нищо, което е извън рамките на закона. 

• Действията Ви да не нарушават права на трети лица

АВТОРСКИ ПРАВА

Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, ней-

ният дизайн, включително цялата информация разположена в интернет страни-

цата, снимки, иконки, анимация, доколкото не съставляват обществена инфор-

мация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не 

може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да 

е начин без предварителното писмено съгласие на собственика.

Потребителите нямат право да модифицират, копират, публикуват, прода-

ват, възпроизвеждат или лицензират някаква част от или цялото съдържание 

на интернет страницата, и да го използват за каквато и да е публична или 

търговска цел. 

Съдържанието на интернет страницата, включително, но не само целият 

текст и всички изображения са със защитени авторски права. Всички права, 

дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на 

каквото и да е съдържание, освен това, което не е в разрез с тези правила и 

условия за ползване, без писменото разрешение на “Май Диеней Мач” ООД, е из-

рично забранено.

ЗАПАЗЕНИ ПРАВА НА СОБСТВЕНИКА 

Собственикът си запазва правото да променя настоящите правила и усло-

вия за ползване на интернет страницата и цените на предлаганите генетич-

ни тестове без предварително уведомление. В случаите на сключен договор се 

прилагат действащите цени.
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ТЪРГОВСКА МАРКА

 е комбинирана търговска марка, собственост на “Май Диеней
 Мач” ООД;

Никаква информация от интернет страницата не може да бъде възпроизвеж-
дана с цел реклама, промотиране, информиране или повлияване на трети лица 
без съгласие на собственика.

ВРЪЗКИ КЪМ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

Забранено е създаването на връзки към интернет страницата без изричното 
съгласие на “Май Диеней Мач” ООД. Връзките към страницата не трябва да из-
ползват техники, които да представят съдържанието ù като свързано с друга 
организация.

СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

“Май Диеней Мач” ООД може да събира, анализира, обработва, изготвя и пре-
доставя статистическа информация за посещаемостта на интернет стра-
ницата и други действия на потребителите, на рекламодатели и на партньори.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

“Бисквитката” е малко количество данни, които интернет страницата съх-
ранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя.

На нашата интернет страница използваме “бисквитки” във връзка с нейното 
функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел извършване 
на анализ. Използваните бисквитки служат за разграничаване на потребители и 
сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване източни-
ка на трафик и начина, по който е достигната интернет страницата.

Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите както 
нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е въз-
можно да загубите част от функционалността на нашата интернет страница.

В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друга интернет страница, 
същата ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние 
нямаме контрол и чието администриране не зависи от собственика.
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ОТГОВОРНОСТ

Собственикът се стреми да поддържа актуална информация от източници, 
които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че стра-
ницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е безпроблемен и непрекъснат. 

Собственикът не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съ-
държаща се в интернет страници, към които има хипервръзки, както и за пред-
ложените в тях продукти, стоки и услуги.

Собственикът не носи отговорност за субективните възприятия и интер-
претация на точността, пълнотата и полезността на информацията, публику-
вана на интернет страницата.

Собственикът не носи отговорност за качеството и състоянието на връз-
ките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги оси-
гуряват от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположена интернет 
страницата.

Собственикът не носи отговорност за каквито и да е загуби или преки, не-
преки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с 
достъпът Ви до интернет страницата и нейното използване.

Собственикът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, вер-
ността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на тре-
ти лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази интернет 
страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

Собственикът не носи отговорност, в случай на предоставен оскъден мате-
риал за изследване при извършване на генетичен тест от потребител, водещо 
до необходимост от извършване на повторен тест, при спазване на предвари-
телно обявените условия.

Собственикът не носи отговорност и не дължи възстановяване на суми, ако 
потребителят вече е извършил тест, който междувременно е изпратен за ге-
нетичен анализ. 

Собственикът не носи отговорност за отношения между потребителя на 
генетичния тест и носителя на генетичната информация. Тези отношения не 
са предмет на договора, съгласно настоящите общи условия, сключен между 
собственика и потребителя.

Собственикът не носи отговорност за незаконосъобразни действия на по-
требител към трети лица, във връзка със събиране и изпращане на генетичен 
материал за анализ.

СЪГЛАСИЕ С ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА ЗА
 ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

Посещавайки интернет страницата на “Май Диеней Мач” ООД, ние прие-
маме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на интернет 
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страницата. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте интернет стра-
ницата и обявените на нея възможности за извършване на генетични тесто-
ве. С ползването на интернет страница Вие се съгласявате и обвързвате с 
настоящите правила и условия. Правилата са създадени с оглед регламенти-
ране на отношенията между собственика и потребителите, безопасно и при-
ятно използване на интернет страницата.

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Всякакви спорове между собственик и потребител ще бъдат разрешавани 
чрез преговори, медиация или чрез Помирителна комисия при Комисия за защита 
на потребителите. При невъзможност да се постигне споразумение, спорът 
ще се решава от компетентния български съд. Приложимо е българското право.


