
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА 
КОСМИЧЕСКА ПОЩА

1. Нарисувайте или опишете представата си за милиони хора, живеещи и работещи в Космоса на празната страна на 

картичка. Картичката трябва да бъде с размери 10.5 см х 14.8 см. Можете да я отпечате от http://bit.ly/SpaceMailBG на 

плътна хартия или да я изрежете от картон в тези размери. Дебелината на хартията/картона не трябва да е по-голяма от 0.4 мм.

На обратната страна на картичката напишете вашите имена, клас, училище и адрес на училището в което учите. Ако 

оставите картичката си в Музейко - напишете “Музейко” на мястото на училище, и адреса на Музейко: ул. Професор Боян 

Каменов Nº 3, София 1700.

Занесете картичката на Вашия класен ръководител или в Музейко, най-късно до 23.10.2020 г.

2. Заради ограничения в теглото, ще се приемат само хартиени и картонени картички със стандартно тегло. Всякакви 

неприсъщи изделия или картички, направени от други материали, няма да бъдат изпращани в Космоса и няма да бъдат 

връщани на изпращачите им.

3. Цялата космическа поща е предмет на разпоредбите на Политиката за поверителност на „Клуб за бъдещето“, която се 

счита за неразделна част от настоящите правила и условия.

4. Съдържанието на картичките изпратени за космическата поща отразява възгледите и мненията на авторите и не 

отразява позицията на „Клуб за бъдещето“ (КЗБ) или на компанията Blue Origin.

5. Изпратената до КЗБ космическа поща не трябва да съдържа каквито и да било неподходящи, неприлични, неморални, 

незаконни или по друг начин неприемливи изображения, текст или друго съдържание.

6. КЗБ няма задължение да изпраща в Космоса която и да било космическа поща. КЗБ си запазва правото по свое 

усмотрение да не изпраща в Космоса която и да е космическа поща по каквато и да е причина или без причини, без да 

носи отговорност за това.

7. Избраната за полет космическа поща ще лети в избрани от КЗБ ден и час, които подлежат на промяна или отмяна по 

всяко време и без предварително уведомление.

8. Космическата поща, която не е избрана за полет, няма да бъде връщана на изпращачите.

9. Разбирам и се съгласявам, че текстът, снимките, рисунките и/или творенията, съдържащи се или прикрепени към 

космическата поща или в други прояви или дейности на КЗБ, могат да се използват при изготвянето на рекламни 

материали, на съответните уебсайтове на „Клуб за бъдещето“ и компанията Blue Origin и за други цели, които КЗБ 

или компанията Blue Origin считат за целесъобразни, както и че тези материали могат да се разпространяват сред 

обществеността и да се показват публично еднократно или многократно и в различни формати, включително, но не 

само печатни материали, онлайн и видео маркетинг, реклами, фондонабиране, както и в публикации и рекламни 

видеоматериали, свързани с КЗБ или компанията Blue Origin и техните подразделения.

10. Съгласен съм и с настоящото освобождавам от отговорност, обезщетяване и/или компенсиране, както и се съгласявам 

да предпазвам „Клуб за бъдещето“ и компанията Blue Origin и техните подразделения, директори, учредители, членове на 

управителното тяло, агенти  и служители от всякакви съдебни искове, дела и искания от всякакво естество, произтичащи 

от използването на космическата поща или други прояви или дейности на КЗБ.

Изпращането на космическа поща означава, че сте прочели, приели и ще спазвате правилата и условията на „Клуб за 

бъдещето“ за изпращане на космическа поща.



ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПРАКТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ДЕЦА ПОД 13 ГОДИНИ

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

осъвременно на: 9 май 2019

Настоящата Политика за поверителност обяснява как „Клуб за бъдещето“ (за краткост  „КЗБ“) събира, използва и разкрива 

информация за Вас, когато достъпвате интернет страницата ни (www.clubforfuture.org) (за краткост „Уебсайт“). Ако имате 

коментари или въпроси по темата, моля свържете се с нас на адрес clubforfuture@blueorigin.com или на адреса за контакт, 

който сме посочили по-долу.

Този уебсайт е предназначен за семейства и ползватели от всички възрасти. Това предполага и деца на възраст под 13 години 

и ние отчитаме необходимостта да осигурим допълнителна защита на личните им данни и неприкосновеността на личния 

им живот. Нашите практики за поверителност спрямо тях са представени по-долу в раздела „Политика за поверителност при 

деца под 13 години“.  Те уреждат всички евентуални противоречия между разпоредби в общата ни Политика за поверителност. 

Ако сте родител на дете под 13 години, използващо уебсайта, моля запознайте се с с тях, за да знаете как обработваме 

информацията за детето Ви и как да се свържете с нас при въпроси или изисквания.

Можем периодично да правим промени в настоящата Политика за поверителност. Ако направим промени, ще Ви уведомяваме, 

като коригираме датата в началото на политиката, а в някои случаи може да Ви информираме допълнително (например 

чрез изявление на нашия уебсайт или с изпращане на уведомление). Насърчаваме Ви да разглеждате Политиката за 

поверителност, винаги когато осъществявате достъп до услугите ни или по друг начин взаимодействате с нас, за да сте 

редовно информирани за практиките ни за обработка на информацията и предоставените Ви възможности за избор. 

Ние може да използваме информацията, която събираме от Вас:

1.   за да предоставяме, поддържаме, анализираме и подобряваме уебсайта, включително за да Ви изпращаме 

технически известия, уведомления, съобщения за актуализации, сигнали относно сигурността, съобщения за поддръжка 

и административни съобщения, както и да отговаряме на Вашите коментари, въпроси и искания относно потребителското 

обслужване;

Информация, която Вие ни предоставяте

Събираме информацията, която непосредствено ни предоставяте, когато например се абонирате, за да получавате 

информационните ни бюлетини и друга информация или когато по друг начин се свързвате с нас. Тази информация включва 

Вашия имейл адрес, датата Ви на раждане, държавата на местоживеене и всяка друга информация, която изберете да 

споделите, когато се свързвате с нас. Събираме също родителски имейл адреси от децата посочили, че са на възраст под 13 

години при регистриране в адресния ни списък, за да можем да предоставяме изискуемите известия директно до родителите 

(и да получаваме родителско съгласие, винаги когато е необходимо). 

1.   Информация за логването: Събираме информация за логването в уебсайта, отразяваща използването на уебсайта от 

Вас, в това число Вашия  адрес по интернет протокол (IP адрес).

2.   Информация за устройството: Събираме информация за компютъра или мобилното устройство, което използвате, за 

да осъществите достъп до услугите ни, в това число модела на хардуера, операционната система и нейната версия и 

уникални идентификатори на устройството.

3.   Информация, събирана чрез проследяващи „бисквитки“ и други проследяващи технологии: Използваме различни 

технологии за събиране на информация, в това число бисквитки и уеб маяци. Бисквитките са малки текстови файлове, 

които се запазват на твърдия Ви диск или в паметта на устройството Ви. Те ни помагат да подобряваме услугите си и 

Вашата удовлетвореност, да виждаме кои области и характеристики на услугите ни са популярни и да отчитаме броя 

на посещенията на уебсайта. Уеб маяците са електронни изображения, които могат да се използват в нашите услуги или 

електронни писма (имейли) и помагат за изпращане на бисквитки, отчитане броя на посещенията на уебсайта и за анализ 

на потреблението и ефективността на кампаниите. За повече информация относно бисквитките и как да ги деактивирате 

моля вижте раздела „Вашите възможности за избор“ по-долу.



2.   за да Ви изпращаме информационни бюлетини и друга информация, включително за да Ви изпращаме образователно 

съдържание, информация за нашите събития и дейности и да Ви осведомяваме за предстоящи полети в Космоса и 

свързани с Космоса събития;

3.   за разкриване, разследване и предотвратяване на транзакции с измамна цел и други противоправни действия, както и 

за защита на правата и собствеността на КЗБ и други лица;

4.   за да изпращаме уведомления до родителите и да получаваме родителско съгласие, винаги когато е необходимо;

5.   за осъществяване на всяка друга цел, обяснена Ви в момента на събиране на информацията.

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ЦЕЛИЯ СВЯТ

ВАШИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗБОР

ЖИТЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 
И ШВЕЙЦАРИЯ

Информацията, която събираме, може да се обменя извън КЗБ само в ограничени случаи. Ние не обменяме лична 

информация и данни с търговски дружества, организации и физически лица извън КЗБ освен в следните случаи или ако е 

посочено друго в настоящата Политика за защита на личните данни:

1.   с търговци, консултанти и други доставчици на услуги, като например платформата за деца SuperAwesome 

(информацията за която е посочена в края на настоящата Политика), които се нуждаят от достъп до тази информация, за 

да извършват дейност от наше име;

2.   в отговор на искане за информация, ако сме убедени, че разкриването ѝ е  в съответствие с или се изисква от 

приложимото право или съдебен процес, в това число законни искания от публични органи в съответствие с изискванията 

на националната сигурност или правоприлагането;

3.   ако вярваме, че действията Ви са несъвместими с нашите потребителски споразумения или политики, или за защита на 

правата, собствеността и безопасността на КЗБ или други лица;

4.   във връзка с или по време на преговори за сливане, продажба на активи на дружеството, финансиране или 

придобиване на цялата или част от дейността ни от друго дружество; и 

5.   за осъществяване на всяка друга цел, обяснена Ви в момента на събиране на информацията.

„Клуб за бъдещето“ (КЗБ) е ситуиран в Съединените американски щати и обработва и съхранява информация също в САЩ. 

Поради това и ние, и доставчиците ни на услуги може да прехвърляме или да съхраняваме, или да осъществяваме достъп 

до Вашата информация в държави, които може да не осигуряват равностойни нива на защита на личните данни, както 

държавата, в която живеете. Ще предприемем стъпки, за да гарантираме, че държавите, в които обработваме информацията 

за Вас, осигуряват достатъчна степен на защита на личните данни.

Ако се намирате в Европейското икономическо пространство (ЕИП), ние осигуряваме достатъчна защита за прехвърлянето 

на лични данни в страни извън ЕИП посредством редица междудружествени споразумения, основани на общите договорни 

клаузи за трансфера на лични данни към лицата, които ги обработват, установени в трети страни, разрешени съгласно 

правото на ЕС. Вие имате право да получите копие от тези споразумения, като се свържете с нас чрез посочените по-долу 

данни за връзка. 

Ако сте се регистрирали по-рано в адресния ни списък, можете да се откажете да получавате електронни писма (имейли) 

от нас, като следвате указанията в края на тези имейли или като ни изпратите искането си на адрес: clubforfuture@blueorigin.

com. Освен това, ако сте на възраст под 13 години (или под минималната възраст съгласно приложимото право), родителите 

Ви могат да преглеждат, да поискат от нас да заличим, да откажат да разрешат по-нататъшно събиране или използване на 

личните Ви данни и информация, или могат по всяко време да направят запитване как използваме информацията за Вас, 

като ни изпратят искането си на адрес: clubforfuture@blueorigin.com, или като ни се обадят, или ни пишат на адреса, посочен в 

края на настоящата Политика.

Правно основание за обработването на лични данни

Ако се намирате в ЕИП или Швейцария, ще обработваме лични данни за Вас единствено в следните случаи:

1.   Когато имаме съгласието Ви за това. По Ваше искане например ще Ви включим в адресния списък на абонатите за 

информационните ни бюлетини.

2.   Когато имаме законен интерес да обработваме Ваши лични данни. Може например да обработваме Ваши лични данни, 

за да предоставяме, осигуряваме и подобряваме нашия уебсайт.

3.   Когато е необходимо да обработваме Ваши лични данни в съответствие с наши законови задължения. Възможно 

е например да се налага да съхраняваме някои лични данни за Вас като доказателство, че спазваме приложимото 



законодателство, като например факта, че сме проверили възрастта Ви и някои имейли, изпратени ни от Вас или 

родителите Ви като доказателство за удовлетворяването от наша страна на Ваши искания, ако има такива.

Искания от субекти на данни

Ако се намирате в ЕИП или Швейцария, Вие (или родителите Ви, ако сте на възраст под 16 години) имате право на достъп до 

личните данни, които съхраняваме за Вас и да поискате личните Ви данни да бъдат поправени, заличени или прехвърлени. 

Възможно е също да имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни или да поискате да ограничим 

обработването им. Ако желаете да упражните някое от тези права, може да се свържете с нас чрез посочените по-долу 

данни за връзка.

СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ
Съхраняваме събраната информация за Вас за периода от време, необходим за постигане на целта или целите, за които е 

била първоначално събрана или за други законни бизнес цели, включително за изпълнение на наши правни, регулаторни или 

други задължения, които сме длъжни да спазваме. 

Информация за SuperAwesome

Следва да се отбележи, че доставчикът ни на услуги SuperAwesome изисква от нас да предоставим следната информация, 

която не е проверена от „Клуб за бъдещето“ (КЗБ):

Уебсайтът предлага образователно съдържание за космически полети и осигурява развлекателни възможности за децата 

със съдържание от КЗБ. Съдържанието се предлага и управлява от КЗБ, но някои функционалности на уебсайта, в това число 

регистрацията на ползвателите, проверките за автентичност, порталът за родители и общуването с родители с цел предоставяне 

на изискуемите уведомления, получаване на проверено родителско съгласие (ако е приложимо) и информиране на родители 

за активността на детето им в интернет, се управляват вместо и от името на КЗБ от Kids Web Services (Уеб услуги за деца, KWS), 

продукт на SuperAwesome Trading Limited със седалище на адрес 22 Long Acre, Лондон WC2E 9LY, Обединено кралство (наричано 

по-нататък за краткост “SuperAwesome”). Можете да се свързвате директно със SuperAwesome на адрес privacy@superawesome.

tv или на телефон +44 (0) 203 668 6677 за всякакви въпроси, свързани с начина, по който боравят от наше име и вместо нас с 

информацията за ползвателите, особено информацията за родителите.  Политиката на SuperAwesome за защита на личните 

данни за Kids Web Services може да се намери на https://parents.superawesome.tv/en/privacy.

Продуктът „Уеб услуги за деца“ (KWS) на SuperAwesome е предназначен конкретно за достъпни за децата регистрации и 

занимания с цифрово съдържание, както и инструменти за родителски контрол в мрежата и в мобилната екосистема в пълно 

съответствие със Закона за защита на личните данни на децата онлайн (Children’s Online Privacy Protection Act или COPPA) и с 

Общия регламент относно защита на личните данни (ОРЗД, Регламент (ЕС) 2016/679). KWS е сертифициран като изпълняващ 

изискванията на закона COPPA от Програмата kidSAFE Seal (т.е. сертифициране на безопасността за децата) - одобрена 

от Федералната търговска комисия програма за гарантиране на личната неприкосновеност съгласно Закона COPPA. 

Програмата kidSAFE Seal е независима услуга за сертифициране за безопасност и програма за окончателно одобрение, 

предназначена изключително за адаптирани към нуждите на децата и съобразени с интересите им уебсайтове и технологии, 

включително предназначени за деца сайтове за видеоигри, образователни услуги, виртуални светове, социални мрежи, 

мобилни приложения, свързани продукти и други подобни интерактивни услуги и технологии. За повече информация кликнете 

върху печата или посетете www.kidsafeseal.com. За да узнаете повече за Закона COPPA, можете да разгледате и следното 

едностранично информационно ръководство от Програмата kidSAFE Seal: www.kidsafeseal.com/knowaboutcoppa.html.

SuperAwesome е също оторизиран лицензополучател и член на Сертифицираната програма за защита на личните данни на 

организацията „Entertainment Software Rating Board“ за категоризация на развлекателен софтуер (“ESRB Privacy Certified“). 

За да защити поверителността на личната Ви информация, SuperAwesome доброволно се включи в тази инициатива за 

защита на личните данни, а услугите на SuperAwesome са проверени и сертифицирани от организацията ESRB Privacy Cer-

tified, за да съответстват на установените практики за събиране, използване и разкриване на информация в интернет. Като 

лицензополучател на тази програма за защита на личните данни услугите на SuperAwesome са предмет на чести одити и 

други механизми за изпълнение, прилагане и отчетност, осъществявани независимо от организацията ESRB Privacy Certified.

НЯКАКВИ ВЪПРОСИ?
Ако имате някакви въпроси, предложения или опасения относно настоящата Политика, моля свържете се с нас на адрес:  

clubforfuture@blueorigin.com.

Ако се намирате в ЕИП и имате притеснения относно начина, по който обработваме личните данни, на които ние не можем 

да предложим задоволителен отговор, имате право да подадете оплакване до органа за защита на личните данни по 



местоживеене. За данните за контакт на местния Ви орган за защита на личните данни, моля вижте: http://ec.europa.eu/justice/

data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm  

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДЕЦАТА
Настоящата Политика за поверителност на децата се отнася за ползването на уебсайта от деца. Уебсайтът е предназначен 

за семейства и ползватели от всички възрасти. Използването на уебсайта може да е свързано със събиране на лична 

информация и лични данни от деца на възраст под 13 години. Затова в настоящата Политика за поверителност на децата 

е представена допълнителна информация относно събирането на лична информация и лични данни от деца на възраст 

под 13 години и относно нашите практики за защита на личните данни и личния живот по отношение на тази информация.  

Настоящата Политика за поверителност на децата урежда всички пораждащи противоречия разпоредби в общата ни 

Политика за защита на личните данни, представена по-горе. Всички позовавания на „деца“ или „дете“ в настоящата Политика 

за поверителност на децата означават деца на възраст под 13 години, а всички позовавания на понятието „родител“ включват 

законните настойници.

Към кого следва да се обърнете с въпроси или притеснения относно нашата Политика за защита на личните данни на 

децата или по въпроси, свързани със защитата на личните данни на децата?

Оператор на този уебсайт е „Клуб за бъдещето“. Ако имате въпроси, коментари или притеснения относно проблеми, свързани 

със защитата на личните данни или нашата Политика за защита на личните данни на децата, моля изпратете ни имейл на 

адрес clubforfuture@blueorigin.com или се свържете с нас на адрес:

21218 76th Ave S.

Kent, WA 98032

253-437-9300

Какви лични данни събираме от деца?

Уебсайтът позволява на деца да се регистрират в адресния ни списък, за да получават информационните ни бюлетини и 

друга информация от КЗБ, в това число образователно съдържание, което да насърчава интереса им към изследването 

на Космоса и космическите пътувания, информация за КЗБ и други свързани с Космоса събития и дейности, както и друга 

информация, която според нас може да им е интересна. Чрез доставчика ни на услуги SuperAwesome събираме имейл 

адреси от деца, които се регистрират в адресния ни списък и може също да събираме от деца имейлите на родителите им, за 

да изпращаме на родителите изискуемите уведомления и да получаваме родителско съгласие, ако се изисква.

Дава ли уебсайтът възможност деца да правят лична информация обществено достъпна?

Уебсайтът не позволява съзнателно на деца или ползватели да правят каквато и да било лична информация обществено 

достъпна.

Как използваме събраната от деца лична информация?

Може да използваме събраната от деца лична информация, за да изпълним искането им да бъдат включени в  адресния ни 

списък и да им изпращаме информационните ни бюлетини и друга информация (включително образователно съдържание, 

което да насърчава интереса им към изследването на Космоса и космическите пътувания, информация за КЗБ и други 

свързани с Космоса събития и дейности, както и друга информация, която според нас може да представлява интерес за тях). 

Може също да използваме събраната от тях лична информация, за да изпращаме уведомления до родители и да получаваме 

родителско съгласие, когато това е приложимо.

Практики за разкриване на информация и лични данни, получени от деца

Може да обменяме лична информация за деца с доставчици на услуги, като например SuperAwesome, които ни помагат 

с предоставянето и поддръжката на уебсайта, в това число с предоставянето на всякакви изискуеми уведомления до 

родители, получаване на родителско съгласие (ако се изисква) и с предоставяне на друга подкрепа за функционирането на 

уебсайта. Тези доставчици на услуги не са оторизирани да използват каквато и да било получена от нас лична информация 

за собствени цели (напр. за цели, несвързани с предлагането и поддръжката на уебсайта от името на КЗБ). Тези доставчици 

на услуги или други трети лица в никакъв случай няма да бъдат оторизирани да използват каквато и да било лична 

информация, за да изпращат или насочват рекламни послания към деца.

Друга важна информация

Родителите имат право да преглеждат или да поискат заличаване на всяка  събрана от децата им лична информация, 

която се съхранява от КЗБ или неговите доставчици на услуги, както и да откажат да разрешат по-нататъшно събиране или 

използване на лични данни и лична информация на децата им. Може да сторите това, като се свържете с нас на адрес club-

forfuture@blueorigin.com или на посочения по-горе адрес.


