Общи условия на
Портал за разработчици на OLX
(OLX Developer Portal)

Благодарим Ви за проявения интерес към OLX Developer Portal, чрез който Ви
предоставяме OLX API и необходимата техническа документация. OLX API предоставя
възможност за обмен между Вашето приложение и IT платформата, осигуряваща
функционирането на уебсайта на OLX. OLX Developer Portal и OLX API са достъпни само с
цел популяризиране и улесняване на достъпа до и използването на предоставяните от
нас услуги чрез уебсайта на OLX. Настоящите Общи условия уреждат правилата за
споделяне на OLX API и условията за използване на OLX API от Разработчици, които
отговарят на условията, посочени в настоящите Общи условия и в Общите условията на
Уебсайта OLX.bg.
OLX Developer Portal и OLX API могат да подлежат на бъдещи изменения. Ето защо е
нужно периодично да посещавате OLX Developer Portal, където ще намерите новини и
информация за последните промени в настоящите Общите условия или техническата
документация на OLX API.
Приемането на настоящите Общи условия ще се счита за сключване на правно
обвързващо споразумение между Вас и aдминистраторът на уебсайта OLX.bg дружеството “Наспърс Класифайдс България” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър
към Агенцията по вписвания, с ЕИК 175345805, със седалище и адрес на управление: гр.
София, ул. “Ангел Кънчев” №1, ет. 3.
I. Общи разпоредби
1. Дефиниции
a. OLX - администраторът на уебсайта OLX.bg - “Наспърс Класифайдс България”
ЕООД, дружество регистрирано към Търговския регистър на Република България, с
ЕИК 175345805, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, район
Средец, ул. “Ангел Кънчев” №1, ет. 3, представлявано от управителя Камен
Янкулов, тел. за контакт 02/4012641; имейл адрес: contact@olx.bg.
b. Уебсайт - уебсайт за публикуване и разглеждане на онлайн обяви, работещ под
бранда OLX, достъпен на www.olx.bg.
c. OLX Developer Portal - уебсайт, чрез който OLX позволява на Разработчици да
сключат споразумения за използването на OLX API.
d. Общи условия на OLX - условията, съгласно които OLX предоставя услуги на
потребителите по електронен път чрез Уебсайта.
e. Разработчик - Потребител, който е създал собствен Профил на разработчик в
съответствие с настоящите Общите условия.

Потребител – пълнолетно и правоспособно физическо лице, или юридическо лице
или неперсонифицирана организация, която може да придобива права и да поеме
задължения от свое име, които разполагат със собствен Профил в Уебсайта в
съответствие с Общите условия на OLX.
g. OLX API - услуга, предоставена от OLX, която дава на Разработчиците достъп до
интерфейс за програмиране, който предоставя комуникационна връзка между
Приложението и IT платформата, която гарантира функционирането на OLX.
Подробно техническо описание, включително принципите на работа и наличните
методи за комуникация, са изложени в техническата документация, достъпна чрез
OLX Developer Portal.
h. Приложение - софтуер, създаден от Разработчика, който позволява на
потребителите да използват уебсайта на OLX чрез OLX API.
i. Профил на Разработчик – съвкупност от информация, създадена и съхранявана в
OLX Developer Portal за Разработчика относно неговото използване на OLX
Developer Portal и OLX API. Достъпът до Профилa на Разработчик се предоставя от
лицето, публикувало дадена обява чрез уникален имейл адрес (както и парола в
случай на профил, създаден отделно от обявата). Профилът на Разработчик може
да бъде регистриран само с един имейл адрес.
j. OLX API ключ - уникален идентификатор за Приложението, предоставен от
администратора, даващ възможност за комуникация с Уебсайта чрез OLX API.
k. Общи условия (ОУ) – настоящите Общите условия за OLX Developer Portal,
достъпни на уеб адрес ….
f.

2. Регистрацията в OLX Developer Portal и други правни действия, свързани с
използването на OLX Developer Portal и OLX API от иемто на Разработчика могат да се
извършват само от надлежно упълномощено лице.
3. Правилата за използване на Уебсайта, включително и приложимите такси, са изцяло
уредени в Общите условия на OLX.
II. Правила за използването на OLX API
1. За да използва OLX API, Разработчикът трябва:
a. да притежава активен профил в Уебсайта;
b. да създаде свой Профил на разработчик като осигури достъп на OLX Developer
Portal до активния му профил в Уебсайта, с което приема настоящите Общи
условия.
2. Профилът на разработчик позволява на Разработчика да добавя Приложения, чрез
които е възможно да се използва Уебсайта. За тази цел е необходимо да се попълни
подходящия формуляр на OLX Developer Portal и да се предостави необходимата в него
информация до OLX.

3. В случай че Разработчикът желае да добави Приложение в съответствие с настоящите
Общи условия, искането за това подлежи на потвърждение от OLX. След положителна
проверка на Приложението, разработчикът получава OLX API ключ. Всяко следващо
приложение, добавено от Разработчика, изисква получаване на отделен OLX API ключ.
4. OLX API ключ се дава от OLX на посочения Разработчик и се задава за конкретно
Приложение.
5. Разработчикът гарантира, че:
a. няма да споделя своя OLX API ключ с трети страни. Разработчикът е отговорен за
използването на своя OLX API ключ от трети страни, с които е споделял ключа,
дори и не по собствена вина;
b. има право да използва Приложението по начина и в степента, необходима за
използване на OLX API.
6. Разработчикът се задължава:
a. да действа в съответствие с настоящите Общите условия, Общите условия на OLX
и приложимото законодателство;
b. в съответствие с най - добрите интереси на потребителите и OLX, за да даде
възможност за удобно и функционално използване на уебсайта на OLX.
7. Разработчикът предоставя във всеки отделен случай на Потребителите на
приложенията надеждна информация относно правилата за тяхното използване,
политиката за сигурност или друга информация, изисквана от приложимото
законодателство.
8. OLX си запазва правото да проверява всяко Приложение, добавено от Разработчика, и
да откаже да предостави на Разработчика OLX API ключ към Приложението. OLX може да
упражни това право, в случаите когато описанието на Приложението гласи, че то може да
бъде използвано по начин, несъответстващ на Общите условия, да позволи използването
на Уебсайта по начин, несъответстващ на Общите условия на OLX, или да наруши
приложимото законодателство или интересите на Потребителите или на OLX.
9. Ако Разработчикът наруши действащите закони или условията на настоящите Общите
условия или Общите условия на OLX, OLX има право:
a. да изпрати предупреждение на Разработчика за извършеното от него нарушение, с
което Разработчика се задължава да прекрати нарушението;
b. временно или за постоянно да блокира Профила на разработчика или неговия OLX
API ключ;
c. прекрати незабавно сключеното споразумението между Разработчика и OLX по
силата на настоящите Общите условия.

10. OLX си запазва правото да блокира OLX API ключа на Разработчик или да въведе
ограничения в използването на Уебсайта чрез Приложението, когато използването на
Приложението от Разработчик или Потребител, който използва Приложението чрез
Уебайта, представлява риск от вреди или нанася вреди върху законните интереси на OLX,
функционирането на Уебсайта или Потребителите на OLX.
11. Разработчикът носи изцяло отговорност спрямо Потребителите на Приложението за
правилното функциониране на Приложението, неговите актуализации и поддръжка,
съответствието му с приложимото законодателство, и по-специално за сигурността на
данните на потребителите, обработвани чрез Приложението.
12. OLX не носи отговорност за неправилното функциониране на Приложението в
резултат на промени, въведени от OLX в OLX API или в IT платформата, която гарантира
функционирането на Уебсайта.
13. OLX не гарантира, че всички функции, налични в Уебсайта, ще бъдат достъпни за
Разработчика и Потребителите на Приложението.
14. Техническа поддръжка е достъпна на email адрес support-partner-api@olx.com в
работни дни от 8 до 15 часа.
III. Лични данни
1. Личните данни на Разработчика, както и правилата и обхватът на разкриване на
личните данни на Потребителите до Разработчика са изложени в Политиката за лични
данни на OLX.
2. Разработчикът не обработва личните данни на Потребителите за други цели, освен за
да им предостави възможност да използват Уебсайта чрез Приложението.
3. Потребителите на Приложението могат да влизат в Уебсайта в съответствие със
стандарта OAuth2.
IV. Оплаквания
1. Разработчикът може да подава оплаквания за неизпълнение или неправилно
изпълнение на услугите, предоставени от OLX съгласно Общите условия в рамките на 14
дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.
2. Оплакванията могат да се подават по електронната поща на следния адрес:
support-partner-api@olx.com или с препоръчано писмо, изпратено на следния адрес: гр.
София 1000, ул. “Ангел Кънчев” №1, ет. 3
3. Оплакването трябва да включва най-малко следните данни: име, имейл адреса,
посочен в Профила на разработчика, името на Приложението и идентификационния

номер на Потребителя, свързани с оплакването, обстоятелствата във връзка с
оплакването, както и конкретната молба на Разработчика, свързана с оплакването.
4. Ако информацията, предоставена в оплакването, трябва да бъде допълнена, OLX ще
поиска от Разработчика да я допълни с необходимата информация преди да разгледа
оплакването по същество.
5. OLX разглежда надлежно подаденото оплакване в срок от 1 месец от датата на
получаването му. Разработчикът получава информация за начина на разглеждане на
оплакването чрез електронна кореспонденция на имейл адреса, зададен в Профила на
разработчика.
V. Заключителни разпоредби
1. OLX има правото да променя настоящите Общите условия. Промените влизат в сила на
датата, посочена от OLX, но не по-рано от 7 дни след публикуването на промените в
Общите условия. Промените в Общите условия ще бъдат обявани на OLX Developer Portal
или Разработчикът ще бъде уведомен за тях по имейл. Ако Разработчикът не е съгласен с
промените в Общите условия, следва в едномесечен срок от получаването на
съобщението за промените да изпрати своето несъгласие до email адрес
support-partner-api@olx.com, което представлява волеизявление за прекратяване на
споразумението с OLX с едноседмично предизвестие.
2. Разработчикът може да прекрати споразумението, подписано с OLX съгласно Общите
условия, по всяко време с двуседмично предизвестие, като изпрати предизвестието на
email адрес support-partner-api@olx.com.
3. Всички термини, които не са дефинирани в настоящите ОУ, имат значението, дадено им
в Общите условия на OLX.
4. Всички спорове и въпроси, свързани с или произтичащи от условията на договора,
сключен между Разработчика и OLX в съответствие с настоящите Общи условия, следва
да бъдат разглеждани в светлината на българското законодателство.
5. Всички спорове, свързани с услуги, предоставени от OLX чрез OLX Developer Portal,
следва да бъдат отнесени към компетентния български съд.
6. Разработчиците в качеството си на Потребители, имат право да отнесат спора към
органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по
реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на
потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на
потребителите на адрес https://kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове
ОРС .

