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ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИТЕ И/ИЛИ УСЛУГИТЕ НА 
ПРОДАВАЧА Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОБВЪРЗАНА С И 
ПРЕДМЕТ НА СЪГЛАСИЕТО НА ПРОДАВАЧА С 
ВСИЧКИ ИЗЛОЖЕНИ ТУК УСЛОВИЯ. ПРИЕМАНЕТО 
НА ПРОДАВАЧА, КАКТО Е ОПИСАНО ПО-ДОЛУ, 
ЩЕ СЕ СЧИТА ЗА ТАКОВА СЪГЛАСИЕ. 

1. ФОРМИРАНЕ НА ДОГОВОРА. С настоящото 
Equinix, Inc. или неговото дъщерно дружество или 
филиал, посочени в приложената поръчка 
("Equinix”) предлага да закупи от лицето, посочено в 

приложената поръчка (“Продавачът”) продуктите 
и/или услугите, описани в приложената поръчка 
(наричани заедно “Продукти” и/или “Услуги”), 
предмет на настоящите Стандартни общи условия за 
покупка. Приемането на тази оферта трябва да бъде 
направено по нейните конкретни условия. Настоящите 
Стандартни общи условия за покупка, заедно с 
информацията, посочена в приложената поръчка, 
както и всякa оферта, разценка, спецификация или 
предложение от Продавача и одобрени от Equinix 

(наричани поотделно “Предложение”), се наричат 
заедно “Поръчка”. С цел да бъдат избегнати всякакви 
съмнения, терминът "Предложение" изключва 
всякакви условия на бизнеса на Продавача и правни 
условия, посочени или споменати в офертата, 
спецификацията или предложението на Продавача. 
При конфликт между настоящите Стандартни общи 
условия за покупка, информацията в тази Поръчка 
и/или Предложение, конфликтът ще бъде разрешен 
съгласно следния приоритетен ред: (а) изложената в 

тази Поръчка информация, (b) настоящите 
Стандартни общи условия за покупка, и (c) 
Предложението. Започването на (i) изпълнението на 
тази Поръчка от страна на Продавача и/или (ii) 
доставката на Продукти и/или Услуги се счита за 
приемане на всички общи условия по тази Поръчка. 
Тази Поръчка може да бъде заменена от писмен 
договор, сключен между Equinix и Продавача, отнасящ 
се до предмета на настоящата Поръчка 
(“Договорът”). В случай на несъответствие между 
настоящите Стандартни общи условия на покупка и 

общите условия на всеки подобен Договор, общите 
условия на Договора ще имат предимство. Освен ако 
страните не сключат отделен писмен договор, 
отнасящ се до предмета на тази Поръчка, 
настоящата Поръчка представлява пълното 
споразумение и договорка между страните по 
отношение на предмета на тази Поръчка, която 
отменя всички предварителни устни или писмени 
договорки, свързани с него, няма да бъде изменяна 
или тълкувана чрез позоваване на по-ранни 

обичайни делови и търговски практики или порядък 
за изпълнение. 

2. ЦЕНИ. Цените на всички Продукти и/или Услуги са 
посочени в тази Поръчка (“Цени”) и не могат да бъдат 
променяни без предварителното писмено съгласие на 
Equinix. При изпълнение на условията на Раздел 3, 
Цените представляват пълно обезщетение за 
доставката на Продукти и/или Услуги, като към тях не 
могат да бъдат добавяни абсолютно никакви 
допълнителни разходи или такси без 
предварителното писмено съгласие на Equinix. 

Продавачът гарантира, че всички цени, тарифи, 
отстъпки и отбивки за Продукти и/или Услуги са не по-
малко изгодни спрямо най-ниската цена, която 
понастоящем се предоставя на всеки друг клиент на 
Продавача за същите или подобни Продукти и/или 
Услуги в равни или по-малки количества. Продавачът 
се съгласява да намали цените или да увеличи 
отстъпките и отбивките в бъдеще в случай на общо 
намаление на цената или намаляване на разходите, 
както и със задна дата в случай, че по време на срока 

на действие на тази Поръчка са предоставени по-
благоприятни условия на други клиенти на Продавача. 

3. ДАНЪЦИ. Цените не включват каквато и да е 
приложима добавена стойност, данъци върху 
продажбите или подобни, мита или други такси, 
наложени или въведени от държавен орган по 
отношение на доставката на Продукти и/или Услуги 
(наричани заедно “Данъци върху продажбите”), 
които Equinix дължи при получаване на валидна 
фактура. Данъците върху продажбите се разделят 

поотделно във фактурата и след като бъдат платени 
от Equinix, никакви допълнителни данъци, мита или 
други такси, налагани или въведени от държавен 
орган по отношение на доставката на Продукти 
и/или Услуги, няма да бъдат дължими от Equinix. 
При спазване на горепосоченото, ако приложимото 
законодателство изисква от Equinix да удържи или 
приспадне данъци, мита или други такси по 
плащания към Продавача, Equinix ще приспадне 
съответните суми, удържани или приспаднати от 

плащането(та), дължими на Продавача. С цел да 
бъдат избегнати всякакви съмнения, Equinix няма да 
има задължение да възстановява или обезщетява 
Продавача за сумата, която е удържана или 
приспадната. 

4. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ. Освен ако не е посочено 
друго на първата страница на тази Поръчка , Equinix 
се задължава да плати всички дължими суми за 
Продукти и/или Услуги, закупени по настоящия 
договор в рамките на четиридесет и пет (45) дни след 
(а) получаването от страна на Equinix на 

правилнатафактура от Продавача или (b) 
приемането от страна на Equinix на Продуктите и/или 
Услугите, което от двете настъпи по-късно. Всички 
плащания към Продавача се заплащат във валутата 
или валутите, посочени в тази Поръчка. Продавачът 
няма право да налага каквито и да било лихви или 
други неустойки за забавяне на плащането, без 
предварителното писменото съгласие на Equinix. 
Equinix има право да удържи или приспадне от 
дължимите на Продавача суми всякакви суми, които 

му се дължат от Продавача. Equinix има право по своя 
преценка да плати дължимите суми, преди 
извършването на инспектиране и приемане, без с това 
да накърни тези права за инспектиране и приемане, 
както и всякакви други права, съгласно настоящия 
документ. Извършеното плащане за Продукти и/или 
Услуги не представлява приемането им от страна на 
Equinix. 
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5. ТРАНСПОРТИРАНЕ И ДОСТАВКА. Продавачът е 
отговорен за опаковането, транспортирането и 
безопасната доставка на всички Продукти до 
местоназначението, посочено в тази Поръчка или 
другояче уточнено от Equinix (наричано “Обект”). 
Времето е от съществено значение за изпълнението 
на тази Поръчка; доставката на Продукти и/или Услуги 
трябва да бъде извършена, както е договорено в 
настоящата Поръчка. При неосъществяване на 
навременна доставка, Equinix има право, след 

писмено предизвестие до Продавача, да анулира тази 
Поръчка, изцяло или по отношение на всички 
Продукти и/или Услуги, които не са доставени 
своевременно. Equinix не носи отговорност за щетите, 
произтичащи от такова анулиране. Equinix има право 
да върне или съхранява, за сметка на Продавача, 
всички Продукти, доставени повече от десет (10) дни 
преди датата на доставката, уточнена за тези 
Продукти. Ако са необходими експедитивни средства 
за транспортиране, с цел да се спази тук посоченият 

график за доставка или, за да се сведе до минимум 
забавянето на доставката, допълнителните 
транспортни разходи се поемат от Продавача. Освен 
ако в тази Поръчка не е посочено друго, Equinix си 
запазва правото да откаже доставка на отделни 
партиди, и ако бъде прието, да отложи плащането без 
лихва или неустойка до пълното изпълнение на 
транспортирането. 

6. ИНСПЕКТИРАНЕ, ПРИЕМАНЕ, РИСК И ПРАВО НА 
СОБСТВЕНОСТ . (а) Продуктите и/или Услугите 

подлежат на инспектиране, тестване и приемане в 
обекта от страна на Equinix. (b) Equinix ще разполага с 
разумен срок след доставката на Продуктите и/или 
Услугите, за да инспектира и проведе разумни 
приемателни тестове по отношение на тези Продукти 
и/или Услуги. Приемането на отделна партида не се 
счита за приемане на цялата поръчка от страна на 
Equinix, нито на всяка следваща партида. Всяко 
приемане на Продукти и/или Услуги, изрично или 
подразбиращо се от поведението на Equinix, е 
обусловено от практиките за отстраняване на 

несъответствия, прилагани от Продавача, независимо 
дали подобно несъответствие оказва съществено 
влияние върху стойността на тези Продукти и/или 
Услуги. (c) Ако някой Продукт и/или Услуга не 
съответства на условията в тази Поръчка, Equinix има 
право да отхвърли тези Продукти и/или Услуги, без 
това да засегне задълженията на Продавача по 
настоящата Поръчка. АКО EQUINIX НЕ ОТХВЪРЛИ 
ДАДЕНИ ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ, ТОВА НЕ 
ПРЕДСТАВЛЯВА ОТКАЗ ОТ К ОЕ Т О И  ДА  Е  ОТ 

НЕГОВИТЕ ПРАВА ИЛИ СРЕДСТВА ЗА ПРАВНА 
ЗАЩИТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВОТО ЗА ОТМЯНА НА 
ПРИЕМАНЕТО), В СЛУЧАЙ ЧЕ EQUINIX ПО-КЪСНО 
УСТАНОВИ, ЧЕ ТЕЗИ ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ СА 
НЕСЪОТВЕТСТВАЩИ (d) При отхвърляне на 
продукти, Equinix може да върне тези Продукти на 
Продавача, като рискът и разходите са за сметка на 
Продавача и да изиска от него незабавно да замени 
несъответстващите Продукти. Продавачът няма 
право да начислява никакви такси за повторно 
складиране, обработване или друго, нито такси, 

свързани с отхвърлените Продукти. При отхвърляне 

на Услуги, Equinix може да изиска от Продавача 
незабавно да извърши повторно тези Услуги без 
допълнителна такса за Equinix. (e) Освен ако в тази 
Поръчка не е посочено друго, всички рискове от загуба 
или повреда на Продуктите и правото на собственост 
върху тях, се прехвърлят на Equinix единствено (в 
случаите, включващи инспектиране и тестване на 
същите) когато Equinix ги приеме или (във всички 
останали случаи) при доставянето им на Обекта.  

7. ЗАСТРАХОВКА. Продавачът се задължава да 

поддържа адекватни застрахователни полици в 
съответствие с всички приложими закони, 
подзаконови актове и професионални задължения и, 
при поискване от Equinix, да предостави достатъчни 
доказателства за тях. Всички подобни 
застрахователни полици трябва да се сключват с 
уважавани застрахователи, на които е разрешено да 
предоставят застраховки в съответната юрисдикция, в 
или от която ще се доставят Продукти и/или Услуги. 

8. УСЛУГИ. Ако тази Поръчка обхваща 

изпълнението на Услугите или включва операции 
на Продавача, изпълнявани в помещенията на 
Equinix или на някой от неговите клиенти, 
Продавачът се задължава да вземе всички 
необходими предпазни мерки, за да предотврати 
нараняването на лица или повредата на имущество 
по време на изпълнение на подобни дейности.  

9. ГАРАНЦИИ. Продавачът гарантира, че всички 
Продукти и/или Услуги ще бъдат: (а) 
първокачествени и без дефекти в дизайна, 

материалите и изработката, (b) с търговско и 
задоволително качество, (c) стриктно 
съответстващи на условията в тази Поръчка, и (d) 
годни и достатъчни за употреба по предназначение. 
Продавачът също така гарантира, че: (i) притежава 
и предава на Equinix, ясно и търгуемо право на 
собственост, необременено от всякакви 
обезпечителни права, залогови права и други 
тежести, относно всички Продукти и доставки, 
произтичащи от предоставените по-долу Услуги (ii) 
ще получи и ще поддържа валидни всички 

необходими лицензи, разрешителни и съгласия за 
изпълнението на настоящата Поръчка и, за да може 
Equinix да ползва или получава всички Продукти 
и/или Услуги, и, че (iii) всички Продукти и/или Услуги 
не нарушават и няма да нарушават или засягат 
правата върху интелектуална собственост на трети 
страни (дефинирани по-долу) или други права и 
интереси от каквото и да е естество. При 
предоставянето на Услугите, Продавачът 
гарантира, че ще изпълни Услугите по 

професионален, бърз и ефикасен начин в 
съответствие с приложимите индустриални 
стандарти, освен ако не е посочен по-висок 
стандарт, в който случай се прилага по-високият 
стандарт. В допълнение на това, Продавачът трябва 
да гарантира, че ползите от гаранциите на всички 
производители за всички Продукти също ще бъдат 
предадени на Equinix. Продавачът също приема, че 
Equinix разчита на всички изявления и гаранции, 
направени от или от името на Продавача при 
сключването на настоящата Поръчка. Всички такива 
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гаранции остават в сила след всяко инспектиране, 
приемане, доставка и плащане за Продукти и/или 
Услуги и прекратяване на тази Поръчка, и ще 
останат валидни за Equinix, неговите наследници, 
правоприемници и клиенти. Нищо в настоящото не 
ограничава всякакви други гаранции, изрични или 
подразбиращи се, предоставени на Equinix съгласно 
приложимото право. Продуктите и/или Услугите, 
неизправностите по които са отстранени, 
продуктите са били заменени или услугите са 

повторно изпълнени от Продавача, са предмет на 
всички разпоредби в настоящата Поръчка по начина 
и в същата степен, както и Продуктите и/или 
Услугите, които са били първоначално 
предоставени съгласно настоящия документ. 
Гаранционните права на Equinix съгласно 
настоящия документ са в допълнение към, но не се 
ограничават от всякакви стандартни гаранции, 
предлагани от Продавача. 

10. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. В тази 

Поръчка нищо няма да действа по начин, който да 
изключва или ограничава отговорността на която и да 
е от страните по отношение на: (а) смърт или 
нараняване в резултат от проявена небрежност от 
нейна страна, (b) искове, предявени по точки 12 
(Интелектуална собственост), 17 (Съответствие и 
приложими закони, (c) измама или (d) всякаква 
отговорност, която не може да бъде изключена или 
ограничена от закона. При никакви обстоятелства 
никоя от страните не може да носи отговорност поради 

нарушаване на договорното или гражданското право 
(включително небрежност или нарушение на законно 
задължение), нито другояче за особени, косвени или 
съпътстващи загуби или щети от какъвто и да е 
характер.  

11. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ. Продавачът се съгласява да 
обезщети, предпазва и защитава Equinix (и неговите 
служители, дъщерни дружества, филиали, 
правоприемници и представители) от и срещу 
всякаква отговорност, претенции, съдебни дела, 
загуби или искове за щети поради нараняване, 

включително телесна повреда и смърт, имуществени 
щети или други разходи и разноски, включително 
разумните адвокатски хонорари, произтичащи от или 
свързани с: (а) проектиране, производство, 
сглобяване, употреба, манипулиране, продажба или 
доставка от страна на Продавача на Продукти и/или 
Услуги, продавани съгласно настоящия документ (b) 
изпълнението на тази Поръчка от страна на 
Продавача, неговите служители или представители, 
(b) нарушението от страна на Продавача на всяко 

изявление, гаранция или задължение по договора, (d) 
реалното или планирано нарушение от страна на 
Продавача на който и да е закон или наредба на 
държавен орган или организация (включително, но не 
само, всеки закон, свързан със замърсяване с, 
реалното или планирано изпускане на всякакви 
опасни или токсични вещества, отпадъци или 
замърсители) или (e) всяко действие, бездействие или 
небрежност от страна на Продавача, неговите 
служители или представители по отношение на 
изпълнението на задълженията по настоящия 

договор. Това обезщетение ще остане валидно след 
приемането и/или изплащането за Продуктите и/или 
Услугите от страна на Equinix, както и всяко 
прекратяване на настоящата Поръчка. Това 
обезщетение няма да бъде ограничено по никакъв 
начин от застрахователните покрития по полици, 
сключени от Продавача. 

12. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. Продавачът 
приема и се съгласява, че всички Права на 
интелектуална собственост по отношение на всички 

продукти или материали, разработени, проектирани 
или създадени от или от името на Продавача 
(включително методологии, софтуер и ноу-хау) във 
връзка с доставката на Продукти и/или Услуги, ще 
бъдат изцяло предоставени на Equinix. С настоящото 
Продавачът предоставя на Equinix неотменима, не-
изключителна, безплатна и валидна в цял свят 
лицензия за Правата на интелектуална собственост 
на Продавача. “Права на интелектуална 
собственост” означава всеки патент, авторско право, 

ноу-хау, търговска марка, марка на услуга, право 
върху дизайн (независимо дали е регистрирано или 
не), право върху база данни и приложения за всяко от 
гореизброените, добра репутация, свързана с някое от 
изброените или подобни права или задължения, 
независимо дали са регистрируеми или не, или други 
средства за защита на интелектуалната собственост, 
включително стратегии, процеси, техники, формули, 
шаблони, инструменти, практики и модели, които са 
притежавани или могат да бъдат притежавани. 

13. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА. Продавачът няма 
право, без предварителното писмено съгласие на 
Equinix: (а) да включва в който и да било 
промоционален, рекламен или професионален 
материал каквото и да е представяне на дизайна и/или 
снимка на екстериора или интериора на някой от 
обектите на Equinix IBX и/или (b) да ползва името, 
търговската марка, логото на Equinix в 
промоционален, рекламен или професионален 
материал или друг публичен документ, или да 
споменава Equinix като клиент на Продавача. 

14. АНУЛИРАНЕ/ПРЕКРАТЯВАНЕ.  

(a) Ако Продавачът наруши някое от условията в тази 
Поръчка, Equinix има право да анулира/прекрати тази 
Поръчка по всяко време с незабавно действие чрез 
връчване на писмено известие и без да носи никаква 
отговорност. Независимо от всяка друга клауза в 
настоящата Поръчка, Equinix си запазва правото да 
прекрати настоящата Поръчка незабавно след 
писмено предизвестие до Продавача, ако Equinix 
прецени, че Продавачът не спазва точки 17(a) или 

17(b). или води до това Equinix да бъде изложена на 
нарушения на Законите за санкциите (дефинирани по-
долу). 

(b) Освен това Equinix има право да анулира/прекрати 
цялата Поръчка или част от нея, без основателна 
причина и по всяко време чрез връчване на писмено 
предизвестие. В случай на анулиране/прекратяване, 
Equinix се задължава да плати на Продавача (i) в 
съответствие с тази Поръчка, за Продуктите, които са 
били доставени и/или за Услугите, които са били 
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извършени до датата на това анулиране/прекратяване 
и (ii) разумните разходи направени от Продавача, при 
анулирането/ прекратяването на настоящата Поръчка; 
тези разходи трябва да бъдат изцяло направени от 
Продавача при изпълнението на настоящата Поръчка 
и трябва да са одобрени от Equinix, преди да бъдат 
направени от Продавача. Горепосочените плащания 
представляват единствена отговорност на Equinix по 
отношение на анулирането/прекратяването на тази 
Поръчка. 

(c) Ако върху предприятието, имуществото или 
активите на Продавача бъде наложен запор 
обезпечителна възбрана, или ако Продавачът сключи 
споразумение със своите кредитори, или ако 
Продавачът обяви банкрут, или ако иск или 
разпореждане за обявяване на фалит му бъдат 
връчени или предявени, или ако бъде назначен 
временен ликвидатор, синдик, административен 
синдик или управител на част от предприятието, 
имуществото или активите на Продавача, тогава 

Equinix има право незабавно да прекрати тази 
Поръчка писмено и без предизвестие до Продавача.  

(d) Анулирането/прекратяването на тази Поръчка не 
засяга каквито и да било права, обезщетения или 
задължения, възникнали за всяка от страните. Точки 
10, 11, 15 до 18 и точка 14, както и всякакви други 
задължения, които по своето естество остават 
валидни след анулиране/прекратяване на тази 
Поръчка, запазват валидността си и след подобно 
анулиране/прекратяване. 

15. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. Всяка 
страна действа като независим изпълнител, а не 
като партньор, служител, съдружник или 
представител на другата страна и не задължава, 
нито се опитва да обвърже другата страна с договор. 

16. ПОВЕРИТЕЛНОСТ. Продавачът няма право да 
разкрива пред трети страни каквато и да било 
информация, получена от него относно Equinix или 
тази Поръчка, освен при надлежното изпълнение на 
задълженията на Продавача съгласно тази Поръчка 
или, когато Equinix изрично е предоставила 

предварителното си писмено съгласие. Когато 
разпоредбите на тази точка 16 са в противоречие с 
друго споразумение за поверителност, сключено 
между Equinix и Продавача, условията на това друго 
споразумение за поверителност имат предимство.  

17. СЪОТВЕТСТВИЕ И ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНИ.  

(a) Закона за чуждестранните корупционни практики 
(FCPA). Продавачът се задължава да спазва всички 
приложими разпоредби за борба с подкупите по време 
на изпълнение на настоящата Поръчка и във връзка с 

нея. Целта на страните е никакви плащания или 
прехвърляне на ценности от страна на Продавача във 
връзка с тази Поръчка да нямат за цел или да 
съставляват подкуп на обществени лица или 
търговци, приемане или мълчаливо съгласие, 
изнудване, неправомерни комисионни или други 
незаконни или неуместни средства за подсигуряване 
на търговска дейност. Продавачът декларира, 
гарантира и се съгласява, че Продавачът и неговите 

дъщерни дружества, филиали, собственици, 
партньори, служители, директори, работници, агенти, 
представители и под-изпълнители са изцяло 
запознати с разпоредбите на Закона за 
чуждестранните корупционни практики на САЩ (United 
States Foreign Corrupt Practices Act) ("FCPA"), 15 U.S.C. 
§§78dd-1, и следващите., заедно с измененията му, 
наред с другите, свързани с плащанията към 
държавни служители и, че ще доставя Продуктите 
и/или Услугите в съответствие с FCPA, както и с 

всички приложими международни, федерални, 
държавни и местни закони, включително, но не само, 
всички закони, свързани с подкупи и корупция. 

(b) Служба за контрол на чуждестранни активи 
(OFAC). Продавачът и неговите под-изпълнители 
спазват и ще спазват всички закони и разпоредби 
относно контрола на износа и вноса за периода на 
действие на тази Поръчка. Продавачът е единствено 
отговорен да се сдобие, за своя сметка, с 
необходимите лицензи за износ, ре-експорт или внос 

и ще уведоми Equinix, ако някой от Продуктите и/или 
Услугите имат наложени ограничения от законите или 
разпоредбите за контрол на износа. Продавачът 
удостоверява, че той и неговите под-изпълнители не 
са и за срока на валидност на настоящата Поръчка 
няма да бъдат: (i) бизнес, организиран съгласно 
законите на държава, подлежаща периодично на 
всички приложими закони и наредби за санкции или 
ембарго, включително търговски и икономически 
санкции, поддържани от Службата за контрол на 

чуждестранни активи към Министерство на финансите 
на САЩ (U.S. Treasury Department’s Office of Foreign 
Assets Control) (“OFAC”) и всякакви други 
законодателни актове или изпълнителни заповеди, 
свързани с тях ( наричани “Закони за санкциите”), (ii) 
притежавани, контролирани или действащи от името 
на страна, намираща се в държава, обект на Законите 
за санкциите, или (iii) държавна организация в 
държава, която е обект на Законите за санкциите или 
действа от името на такъв субект. Освен това 
Продавачът удостоверява, че нито той, нито някой от 

неговите собственици, служители или директори 
понастоящем са включени в списъка, нито през 
периода на тази Поръчка ще бъдат включени в 
списъка на OFAC към Министерство на финансите на 
САЩ за граждани от особени категории или подобни 
списъци на нежелани страни.  

(c) Поверителност на личните данни. Когато 
обработва данни, свързани с или произхождащи от 
Equinix, Продавачът в качеството си на 
администратор на данни, ще спазва всички 

приложими закони и разпоредби за защита и 
поверителност на личните данни, включително всички 
задължения за предоставяне на информация на 
субекти на данни. Продавачът ще обработва 
единствено лични данни, свързани с или 
произхождащи от Equinix, за да изпълни тази Поръчка 
съгласно инструкциите на Equinix, и само по време на 
периода на тази Поръчка. Продавачът ще приложи 
подходящите административни, технически и 
организационни мерки за защита на всички лични 
данни (както е определено в приложимите закони) 
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срещу (i) случайно или неправомерно унищожаване; 
(ii) случайна загуба, промяна, не-оторизирано 
разкриване или достъп; и (iii) други незаконни форми 
на обработка. В допълнение, Продавачът гарантира, 
че всяко лице, упълномощено да обработва лични 
данни, също ще спазва адекватните задължения за 
поверителност. Когато е необходимо, Продавачът ще 
предоставя цялата необходима помощ и съдействие 
на Equinix, за да даде възможност на субектите на 
данни да получат достъп, да коригират, изтрият или 

прехвърлят личните си данни. Продавачът не може да 
ангажира под-изпълнители, освен ако Equinix не 
предостави предварително писмено одобрение. Ако 
личните данни се прехвърлят извън Европейското 
икономическо пространство, Продавачът ще 
гарантира, че всички подходящи мерки са налице, за 
да се гарантира, че такъв трансфер ще бъде 
адекватно защитен, както се изисква от приложимите 
закони. При прекратяване на тази Поръчка, 
Продавачът ще върне всички лични данни, споделени 

с Продавача, в приемлив и управляем формат или, 
ако това е указано от Equinix - незабавно ще унищожи 
всички такива лични данни. Продавачът ще 
безвъзвратно изтрие всички копия и резервни копия на 
такива лични данни. В случай на действително, 
предстоящо или предполагаемо нарушение на 
сигурността на данните, свързано с лични данни, 
отнасящи се за или произхождащи от Equinix, 
Продавачът се задължава незабавно (в никакъв 
случай не по-късно от двадесет и четири (24) часа от 

момента на нарушение на сигурността на данните) да 
уведоми Equinix. Това уведомление включва 
обобщение на естеството на нарушението на данните 
и преглед на всички действия, които са били 
предприети за смекчаване на ефекта от нарушението 
на сигурността на данните. Equinix може да одитира 
спазването от страна на Продавача на тази точка 17(c) 
веднъж в рамките на една календарна година, като 
Продавачът ще поеме разходите за такъв одит, ако 
при него бъдат открити нередности или нарушения. По 
искане на Equinix, страните ще сключат отделно 

споразумение за обработка на данни по образец, 
предоставен от Equinix. 

(d) Борба срещу робството. Продавачът гарантира, че 
той, самият, както и неговите под-изпълнители ще 
спазват всички приложими закони свързани с 
работното възнаграждение и работното време, 
борбата с робството и трафика на хора и няма да 
участват в трафик на хора или използване на детски 
или принудителен труд във връзка с доставката на 
Продукти и/или Услуги, или изпълнението на 

настоящата Поръчка. Подавачът ще уведоми Equinix 
веднага щом узнае за действително или 
предполагаемо робство, детски или принудителен 
труд, трафик на хора в неговата верига за доставки, 
която има връзка с настоящата Поръчка.  

(e) Политики: Продавачът и неговите под-изпълнители 
ще спазват всички приложими политики и процедури, 
които може да се изискват от Equinix, включително но не 
само, Кодекса на поведение на бизнес партньорите на 
Equinix, който може да се разгледа на 
http://investor.equinix.com/phoenix.zhtml?c=122662&p=ir
ol-govConduct. Екуиникс си запазва правото да 
променя периодично своите политики и процедури, 
като всяка такава промяна влиза в сила след връчване 
на известие за нея. 

(f) Приложими закони. Без ущърб на другите 
разпоредби на тази точка 17, Продавачът ще изпълни 
тази Поръчка в съответствие с всички приложими 
местни, щатски и федерални закони, правила, 
разпоредби и насоки за безопасност (включително, но 
не само, тези, свързани с околната среда, опасните 
вещества, здравето и/или безопасността) 

18. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ. Отказът на която и да е 
страна от някое условие в тази Поръчка не може да се 
счита или да се тълкува като отказ от такова условие 

и за в бъдеще, нито от последващото негово 
нарушение. Отказите от всякакви права или средства 
за защита съгласно тази Поръчка могат да се дават 
само в писмен вид и ще бъдат валидни, единствено 
когато са връчени в писмен вид. Всяка отговорност 
пред всяка страните може изцяло или частично да 
бъде отменена, комбинирана или компрометирана, 
или да бъде предоставено време или опрощение от 
тази страна, изцяло по нейна преценка, без с това да 
се накърнят или да засегнат по някакъв начин 

останалите й права спрямо другата страна. Поръчката 
не създава и не няма за цел да създава права или 
облаги в полза на друга страна, различна от Equinix и 
Продавача. Тази Поръчка и транзакциите, предвидени 
тук, се управляват от, тълкуват и прилагат в 
съответствие със законите на държавата или щата, в 
които Equinix е регистрирана или има седалище, без 
да се вземат предвид нейните стълкновителни норми. 
Конвенцията на Организацията на обединените нации 
за договорите за международна продажба на стоки не 
се прилага за тази Поръчка нито за всяка покупка или 

продажба, извършени съгласно настоящия договор. 
Страните признават неотменимо изключителната 
юрисдикция на съдилищата в държавата или щата, 
където Equinix е регистрирана или има седалище. 
Невалидността или неприложимостта на което и да е 
условие в тази Поръчка по никакъв начин не засяга 
валидността или приложимостта на останалите 
условия, които остават в пълна правна сила и 
действие. Продавачът няма право да възлага, 
прехвърля и/или възлага на под-изпълнители някое от 

своите права и задължения по настоящата Поръчка, 
без предварителното писмено съгласие на Equinix. 
Съгласно горното, Продавачът остава изцяло 
отговорен за всеки под-изпълнител, ангажиран от 
Продавача. Equinix има право да възлага и/или 
прехвърля някои или всички свои права и/или 
задължения по настоящата Поръчка на трети лица. 

http://investor.equinix.com/phoenix.zhtml?c=122662&p=irol-govConduct
http://investor.equinix.com/phoenix.zhtml?c=122662&p=irol-govConduct

