
 

 

ПРОМОЦИЯ „СЕЛФИ С МАСКА В МОЛА” 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА 

Промоцията „СЕЛФИ С МАСКА В МОЛА” („Промоцията”) се организира и провежда от „M.O. 

Пловдив” EАД, ЕИК 115777778, с адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 

4002, район „Западен”, ул. „Перущица” № 8 („Организатор на Промоцията”). С публикуването 

на снимка в социалната мрежа Instagram с отбелязване на Instagram профила на търговски 

център Мол Пловдив (@MallPlovdiv) и добавяне на пояснително заглавие „#safeshopping” 

участниците в Промоцията се съгласяват с изложените по-долу официални правила на 

Промоцията („Официални Правила”) и се задължават да ги спазват. 

Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в 

който са публикувани на интернет страницата www.mallplovdiv.bg. 

Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя Официалните Правила, като 

промените влизат в сила незабавно след оповестяването им на интернет страницата 

www.mallplovdiv.bg. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на 

www.mallplovdiv.bg за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не 

е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила. 

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА 

Промоцията се организира и провежда на територията на търговско-развлекателен комплекс 

Mall Plovdiv („Мол Пловдив”), находящ се в гр. Пловдив 4002, район „Западен”, ул. „Перущица” 

№ 8, в социалната мрежа INSTAGRAM, както и на интернет страницата www.mallplovdiv.bg. 

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА 

Промоцията стартира в 17.00 часа на 23 септември 2020 г. и приключва в 23.59 часа на 30 

септември 2020 г.  

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ  

В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което към датата на включването си 

в Промоцията е навършило 14 години, с изключение на: служителите на Организатора на 

Промоцията, на М.О. Пловдив ЕАД и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; 

членовете на семействата, роднините по права линия (без ограничения) и роднините по 

съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица.  

РАЗДЕЛ  5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

1. За да участва в Промоцията, дадено физическо лице следва да снима себе си на 

територията на Мол Пловдив, като си е поставило правилно на лицето предпазна маска, 

покриваща носа и устата, или друго предпазно средство, покриващо носа и устата. Така 

направената снимка следва да бъде публикувана от личния Instagram профил на 

физическото лице, присъстващо на снимката, през срока на Промоцията, в социалната 



 

 

мрежа Instagram с отбелязване на Instagram профила на Мол Пловдив (@MallPlovdiv) и 

добавяне на пояснително заглавие „#safeshopping”.  

2. Правилно поставената маска/друго предпазно средство следва да покрива носа и устата 

(до брадичката). Ако физическото лице е поставило грешно маската/друго предпазно 

средство, снимката няма да бъде допусната за участие в Промоцията. 

3. Ако физическо лице е написало грешно пояснителното заглавие „#safeshopping“ на 

снимката или не е отбелязало Instagram профила на Мол Пловдив (@MallPlovdiv), 

снимката няма да бъде разпозната от Организатора на Промоцията като участваща в 

Промоцията и съответно няма да бъде включена за участие в Промоцията. 

4. През срока на Промоцията достъпът до Мол Пловдив ще бъде свободен (в рамките на  

работното време на Мол Пловдив - в часовете от 10.00 часа до 21.00 часа), при спазване 

на противоепидемичните изисквания.  

5. В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице 

условията, посочени в Раздел 4 по-горе, което в срока на Промоцията е публикувало в 

социалната мрежа Instagram чрез личния си Instagram профил снимка на себе си на 

територията на Мол Пловдив, докато носи правилно предпазна маска или друго 

предпазно средство, покриващи носа и устата, с отбелязване на Instagram профила на 

Мол Пловдив (@MallPlovdiv) и добавяне на пояснително заглавие „#safeshopping” 

съгласно изискванята на настоящите Официални Правила („Участник”).  

6. В случай, че на снимката има повече от едно лице, такава снимка няма да бъде 

допускана за участие в Промоцията. До доказване на противното, лицето, присъстващо 

на снимката, ще се счита за титуляр на Instagram профил, от който е публикувана 

снимката, и за Участник в Промоцията. 

7. С включването си в настоящата Промоция, всеки Участник декларира, че е наясно, че: 

a. Има право да участва в Промоцията единствено чрез публикуване в социалната 

мрежа Instagram на своя собствена снимка от личния си Instagram профил;  

b. Няма право да участва в Промоцията чрез публикуване в социалната мрежа 

Instagram на снимка на трето лице или на групови снимки, или чрез публикуване на 

свои снимки чрез чужд Instagram профил; и 

c. Ако участва в Промоцията със снимка на трето лице/трети лица или чрез чужд 

Instagram профил, участието му ще бъде в нарушение на настоящите Официални 

Правила и ще бъде съответно анулирано. 

8. Организаторът на Промоцията си запазва правото да не допусне участие в Промоцията 

на снимка, ако по своя преценка реши, че съдържанието й противоречи или нарушава 

законова разпоредба, настоящите Официални Правила, правила на социалната мрежа 

Instagram или права на трето лице, добрите нрави или морала, или може да бъде 

възприето като обидно, вредно или провокационно, или може да има съществен 



 

 

неблагоприятен ефект върху търговско-развлекателен център Мол Пловдив, неговите 

собственици, наематели или посетителите.  

9. До спечелване на награда от Промоцията, всеки Участник има право да участва 

многократно в Промоция с различни снимки. Всяко от участията следва да отговаря на 

условията в настоящите Официални Правила.  

10. Един Участник има право да спечели само една от наградите в Промоцията. След като 

Участник спечели награда от Промоцията, той губи право на по-нататъшно участие в 

Промоцията. 

11. Спечелилите от Промоцията Участници ще бъдат определени чрез томбола, на случаен 

принцип, на 1октомври 2020 г. като в деня на провеждане на томболата на интернет 

страницата www.mallplovdiv.bg ще бъдат публикувани имената на Instagram профилите 

на спечелилите Участници. 

12. Представители на Организатора на Промоцията ще изпратят лични съобщения на 

спечелилите Участници на Instagram профилите, чрез които са публикувани спечелилите 

снимки. В случай че представителите на Организатора на Промоцията не успеят да се 

свържат със спечелилите Участници, последните се считат за уведомени за спечелените 

от тях награди от датата на публикуване на списъка с Instagram профилите на 

спечелилите Участници на интернет страницата на Организатора на Промоцията 

(www.mallplovdiv.bg). 

13. Спечелилите Участници от Промоцията следва да се явят лично до 11 октомври 2020 г., 

включително, на Рецепцията на Мол Пловдив (в рамките на работното време на 

Рецепцията), находяща се на партерния етаж на Мол Пловдив, за получаване на 

наградите. Награди, потърсени след този срок, няма да бъдат предоставяни.  

14. За да получи наградата си, спечелилият Участник следва да покаже на представителя на 

Организатора на Промоцията на Рецепцията полученото от спечелилия Участник лично 

съобщение в Instagram профила на спечелилия Участник, с което Организаторът на 

Промоцията го уведомява за спечелената от Участника награда от Промоцията. 

Организаторът на Промоцията не носи отговорност пред Участници, които не могат да 

докажат получаването на съобщение за спечелена от Участника награда от Промоцията. 

15. Участието в Промоцията не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги. 

16. Организаторът на Промоцията си запазва правото по всяко време, независимо от това на 

кой етап се намира Промоцията, включително преди или след определянето на 

печелившите Участници, да анулира участието на всеки Участник, участвал в Промоцията 

при нарушение на настоящите Официални Правила или на приложимото 

законодателство, без да дължи компенсация или друг вид обезщетение на анулирания 

Участник. 

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ  

 

Наградите в Промоцията са общо 10 (десет) броя, както следва: 

http://www.mallplovdiv.bg/


 

 

1. 5 (пет) броя парични ваучери, всеки един на стойност 50 (петдесет) лева. Паричният 

ваучер представлява специален подаръчен пакет, наречен GiftCard, който е валиден и 

следва да бъде използван съгласно условията и изискванията на финансовата 

институция, която го е издала. Ваучерът може да бъде използван единствено в 

търговските обекти в Мол Пловдив, които разполагат с ПОС терминал и приемат 

разплащане с GiftCard. След изтичането на валидността на картите GiftCard участващите 

в Промоцията търговски обекти в Мол Пловдив няма да предоставят стоки или услуги 

на спечелили Участници срещу представена карта GiftCard; и 

2. 5 (пет) броя парични ваучери, всеки един на стойност 25 (двадесет и пет) лева. 

Паричният ваучер представлява специален подаръчен пакет, наречен GiftCard, който е 

валиден и следва да бъде използван съгласно условията и изискванията на 

финансовата институция, която го е издала. Ваучерът може да бъде използван 

единствено в търговските обекти в Мол Пловдив, които разполагат с ПОС терминал и 

приемат разплащане с GiftCard. След изтичането на валидността на картите GiftCard 

участващите в Промоцията търговски обекти в Мол Пловдив няма да предоставят стоки 

или услуги на спечелили Участници срещу представена карта GiftCard. 

Паричният ваучер дава право на приносителя му да получи от посочените в настоящите 

Официални Правила търговски обекти в Мол Пловдив, без заплащане, стока или услуга по 

избор на спечелилия Участник на стойност до стойността на ваучера, съгласно условията, 

посочени в настоящите Официални Правила или уточнени от съответния търговски обект, 

предоставящ наградата, като при избор на стока или услуга на стойност, по-ниска от стойността 

на паричния ваучер, търговският обект не връща разликата, а при избор на стока или услуга на 

стойност, надвишаваща стойността на ваучера, приносителят на паричния ваучер доплаща 

разликата в търговския обект. Паричните ваучери се използват съгласно указанията на 

издателя на паричния ваучер. 

Всички награди следва да бъдат потърсени и получени от спечелилите ги Участници в 

посочените в настоящите Официални Правила срокове, в противен случай Организаторът на 

Промоцията няма да е длъжен да предоставя награди, а спечелил Участник губи правото си да 

получи спечелената от него награда. Организаторът на Промоцията не носи отговорност пред 

неявилите се в срок за получаване на награда Участници в Промоцията.  

Право да получи съответната награда има лицето, титуляр на Instagram профила, чрез който е 

публикувана спечелилата снимка. Организаторът на Промоцията не проверява и не носи 

отговорност за това дали лицето, което е взело фактическо участие в Промоцията, е това, което 

е титуляр на Instagram профила, чрез който е публикувана спечелилата снимка. 

При получаване на наградите - парични ваучери GiftCard, спечелилите Участници следва да 

представят валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта) и да подпишат приемо-

предавателни протоколи. За попълването на приемо-предавателния протокол Участникът 

трябва да предостави трите си имена, ЕГН и телефон за връзка. След попълването и 

подписването на необходимите документи от спечелилия Участник, представителят на 

Организатора на Промоцията му предоставя наградата.  

Спечелилият Участник се счита уведомен от Организатора на Промоцията за следното: 



 

 

1. На основание чл. 12, чл. 13, ал. 1, т. 21 и чл. 38 от ЗДДФЛ спечелената от настоящата 

Промоция награда представлява облагаем доход за спечелилия Участник;  

2. Този доход се равнява на паричната равностойност на спечелената награда и се облага 

с 10% (десет процента) данък върху брутната стойност на спечеленото; 

3. Заплащането на дължимия данък от спечелилия награда от настоящата Промоция 

Участник се извършва от и за сметка на Организатора на Промоцията. 

Ако бъде установено участие на спечелилия Участник в нарушение на настоящите Официални 

Правила, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или получил и 

консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или изплати левовата й 

равностойност. 

Ако наградата не може да бъде предоставена на печелившия Участник по причини, 

независещи от Организатора на Промоцията (невъзможност да се установи контакт със 

спечелилия Участник, анулиране на участието на Участник поради нарушение на настоящите 

Официални Правила, други) или спечелилият не се яви лично в Търговско-развлекателен 

център Мол Пловдив в срока и съгласно изискванията, определени в тези Официални Правила, 

за получаване на наградата, или се яви, но откаже да попълни и подпише необходимите 

документи или да получи наградата, то спечелилият Участник губи правото си да получи 

спечелената награда. 

Спечелилият награда Участник няма право да прехвърля, заменя или да предоставя (възмездно 

или безвъзмездно) наградата си на трети лица.  

Награди се предоставят единствено на лица, отговарящи на условията, посочени в Раздел 4 по-

горе, и участвали в настоящата Промоция при спазване на Официалните Правила. 

Организаторът на Промоцията не е длъжен да раздаде повече награди от посочените в 

настоящите Официални Правила. 

РАЗДЕЛ 7. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ 

Наградата ще бъде предоставена единствено на Участник, който има право да участва в 

Промоцията, който е участвал в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила, 

бил е обявен за печеливш съгласно Официалните Правила на Промоцията, явил са се на 

мястото и в сроковете, посочени в настоящите Официални Правила, доказал е спечелването на 

награда от Промоцията съгласно изискванията на настоящите Официални Правила, 

предоставил е валиден документ за самоличност и е подписал приемо-предавателния 

протокол за получаване на наградата. 

Всяко физическо лице, което е участвало в Промоцията в нарушение на настоящите Официални 

Правила, няма право да участва в Промоцията, нито да получи награда, а ако вече я е получил 

или я получил и/или консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или да му 

изплати левовата й равностойност. 

РАЗДЕЛ 8. ГРЕШКИ И НЕВАЛИДНИ УЧАСТИЯ 



 

 

Организаторът не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да 

участват в Промоцията или които са участвали в нарушение на настоящите Официални 

Правила.  

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ 

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за невалидни и затруднени участия в 

Промоцията поради технически причини. 

Организаторът на Промоцията не носи отговорност при грешно изписване на пояснителното 

заглавие (#safeshopping) към публикуваната в социалната мрежа Instagram снимка или при 

грешно отбелязване на Instagram профила на Мол Пловдив (@MallPlovdiv), поради което 

физическо лице не е било включено за участие в Промоцията.  

Организаторът на Промоцията не носи отговорност, ако спечелилият Участник не може да 

покаже полученото от него лично съобщение в Instagram профила на спечелилия Участник, с 

което Организаторът на Промоцията го уведомява за спечелената от Участника награда. 

Организаторът на Промоцията не е длъжен и няма да води кореспонденция относно 

претенции за участие в Промоцията, предявени след края на Промоцията, нито относно 

претенции за получаване на награда, непредявени в срок и съгласно изискванията на 

настоящите Официални Правила, или при направен отказ за попълване и подписване на 

необходими документи или за получаване на наградата от спечелилия Участник, нито относно 

претенции, противоречащи или в нарушение на настоящите Официални Правила. 

Организаторът на Промоцията не е длъжен да предоставя награда на спечелил Участник, 

предявил претенциите си след предвидените в настоящите Официални Правила срокове или в 

нарушение на настоящите Официални Правила. 

Търговските обекти в търговско-развлекателен център Мол Пловдив не са длъжни да 

предоставят стоки или услуги на спечелили Участници, предявили претенциите си след 

изтичането на срока на валидност на ваучерите.  

Организаторът на Промоцията не носи отговорност и няма да бъде страна при спорове, 

възникнали във връзка с правата върху наградите. Всички подобни спорове няма да нарушат 

принципите, според които Организаторът на Промоцията дава наградите на Участници, които 

отговарят на условията на Официалните Правила. 

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за качеството и характеристиките на 

наградите, нито за стоките или услугите, получени при използването на наградите. 

Организаторът на Промоцията не носи отговорност дали и при какви условия печелившият 

Участник ще реализира наградата. Организаторът на Промоцията не поема никакви 

допълнителни ангажименти към Участниците в Промоцията, освен изрично посочените в 

настоящите Официални Правила. 

Организаторът на Промоцията не носи отговорност при възникване на форсмажорни 

обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, 

стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия и др. под.). 



 

 

Ангажиментът на Организатора на Промоцията по предоставяне на наградата на печелившия 

Участник се изчерпва с връчване на наградата на Участника, който я е спечелил и е поискал 

същата да му бъде предоставена. 

Организаторът на Промоцията не гарантира, че участието в Промоцията ще бъде 

непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите 

възможности, контрол и воля. Организаторът на Промоцията не носи отговорност за загуба на 

съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с 

участието в Промоцията. Организаторът на Промоцията не носи отговорност за качеството на 

електронната комуникация, чрез която Участниците осъществяват участието си в Промоцията.  

Организаторът на Промоцията не е длъжен да осигурява съгласието на трети, различни от 

Участник, лица, за предоставянето и обработването на техни лични данни (включително 

снимки) и не носи отговорност за предоставянето и обработването на тези лични данни без 

съгласието на тези трети лица. Отговорността за осигуряване на това съгласие се носи 

изключително и само от Участника, предоставил и/или посочил съответните лични данни. 

РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ 

С включването си в настоящата Промоция, Участникът дава съгласието си за предоставянето, 

обработването и публикуване на неговите лични данни съгласно настоящите Официални 

Правила. 

С включването си в настоящата Промоция, Участникът дава съгласието си, ако спечели награда 

от Промоцията, имената на Instagram профила му да бъдат публикувани на интернет 

страницата www.mallplovdiv.bg с цел публично оповестяване и уведомяване на спечелилите 

Участници. 

Организаторът на Промоцията, съответно лице, действащо от негово име или по негово 

възлагане, ще събира и обработва лични данни (име на Instagram профил, снимка на Instagram 

профил и снимка за участие в Промоцията) на Участниците в Промоцията за целите на 

провеждане на томболата на Промоцията и определяна на печелившите Участници от 

Промоцията, както и за съставянето на протокола за проведената томбола.  

Организаторът на Промоцията, съответно лице, действащо от негово име или по негово 

възлагане, ще събира и обработва лични данни (три имена, ЕГН, телефон за връзка и подпис) 

на Участници, спечелили награда от Промоцията, за нуждите на:  

1. Попълване и подписване на приемо-предавателни протоколи, удостоверяващи 

предаването на наградите; и 

2. Заплащането на дължимия данък за спечелените от настоящата Промоция награди. 

С включването си в настоящата Промоция Участниците се считат информирани и приемат, че: 

1. За целите на провеждане на томболата на Промоцията и определяна на печелившите 

Участници от Промоцията е необходимо обработването на личните им данни, 

представляващи име на Instagram профил, снимка на Instagram профил и снимка за 

участие в Промоцията; 
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2. Ако спечелят награда от Промоцията и желаят да получат спечелената от тях награда, 

като необходимо условие за получаването на наградата, Участниците следва да 

предоставят личните си данни (три имена, ЕГН, телефон за връзка и подпис) за 

попълване и подписване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ 

предаване на наградата, както и за заплащане на дължимия данък за спечелената 

награда. Целта е предоставяне и използване на спечелената награда на спечелилия 

Участник и спазване на приложимата нормативна уредба във връзка с това;  

3. Ако предоставят посочените по-горе лични данни, Участници го правят свободно, 

информирано и доброволно, като предоставят изричното си съгласие „M.O. Пловдив” 

EАД (ЕИК 115777778), „М2Ц Сървисис България“ ЕООД (ЕИК 201626710), Смартс“ ООД 

(ЕИК 200087142) и „АЙКАРТ” АД (ЕИК 175325806) да съхраняват и обработват 

предоставените лични данни за целите на Промоцията, съгласно изискванията на 

българската и европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални 

Правила; 

4.  M.O. Пловдив” EАД (ЕИК 115777778), „М2Ц Сървисис България“ ЕООД (ЕИК 201626710), 

„Смартс“ ООД (ЕИК 200087142) и „АЙКАРТ” АД (ЕИК 175325806) носят отговорност за 

съхранението, обработването и заличаването на личните данни на Участниците 

съгласно изискванията на българската и европейската нормативна уредба, съгласно 

настоящите Официални Правила и съгласно документите, уреждащи отношенията 

между посочените дружества (M.O. Пловдив” EАД, „М2Ц Сървисис България“ ЕООД, 

„Смартс“ ООД и „АЙКАРТ” АД), касаещи съхранението, обработването и заличаването 

на личните данни на Участниците в Промоцията. 

Участниците също така потвърждават, че са запознати с: целта и средствата на обработка на 

личните им данни; доброволния характер на предоставянето на данните; правото на достъп и 

на коригиране на събраните данни; правото им да оттеглят съгласието си по всяко време; 

правото им да поискат личните ми данни да бъдат изтрити; и с всички останали права, с които 

разполагат по силата на приложимата нормативна уредба. Участниците могат да упражнят 

правата си съгласно предходното изречение, както следва: 

1. Като подадат лично писмено искане до Организатора на Промоцията на хартиен 

носител в офиса на Организатора на Промоцията, на адрес: гр. Пловдив 4002, район 

„Западен”, ул. „Перущица” № 8, тел.: +359 32 25 00 84, срещу представяне на документ 

за самоличност; или 

2. Като изпратят писмено искане до Организатора на Промоцията чрез електронна поща, 

адресирано до Организатора на Промоцията на адрес: marketing@mallplovdiv.bg, при 

условие, че искането бъде оформено като електронен документ, подписан с 

електронен подпис.   

Оттеглянето на съгласието за обработване на личните данни не засяга законосъобразността на 

обработването до момента на оттеглянето на съгласието. 
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Личните данни на Участниците, представляващи име на Instagram профил, снимка на Instagram 

профил и снимка за участие в Промоцията, ще бъдат заличени на 12 октомври 2020 г., освен 

ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок. След изтичане на посочените 

срокове личните данни се заличават, освен ако не е налице друго основание за обработването 

им. 

Личните данни на спечелилите Участници, представляващи име на Instagram профил, снимка 

на Instagram профил и снимка за участие в Промоцията, записани в протокола, установяващ 

спечелилите Участници от проведената томбола от Промоцията, ще бъдат съхранявани от 

„M.O. Пловдив” EАД (ЕИК 115777778) за срок от 6 (шест) години от датата на съответния 

документ и ще бъдат заличени след изтичане на 6 (шест) години от датата на съответния 

документ, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок. След 

изтичане на посочените срокове личните данни се заличават, освен ако не е налице друго 

основание за обработването им. 

Личните данни на спечелилите Участници, посочени в приемо-предавателните протоколи за 

предоставяне на наградите от Промоцията, ще бъдат съхранявате от „M.O. Пловдив” EАД (ЕИК 

115777778) за срок от 6 (шест) години от датата на съответния документ и ще бъдат заличени 

след изтичане на 6 (шест) години от датата на съответния документ, освен ако в приложимото 

законодателство е предвиден по-дълъг срок. След изтичане на посочените срокове личните 

данни се заличават, освен ако не е налице друго основание за обработването им. 

Доколкото друго не е предвидено в настоящите Официални Правила, Организаторът на 

Промоцията, представителите на Организатора на Промоцията и участващите в Промоцията 

търговски обекти не събират и не обработват лични данни на Участниците при провеждането 

на настоящата Промоция. Всякакво друго (извън горепосоченото) събиране и обработване на 

лични данни за Участник в Промоцията от представители на Организатора на Промоцията, от 

търговските обекти или от лица, представящи се за представители на Организатора на 

Промоцията/Мол Пловдив/търговски обект, е неоторизирано и в нарушение на настоящите 

Официални Правила. Участникът не е длъжен да предоставя личните си данни и може да 

подаде сигнал за нарушението до Организатора на Промоцията (e-mail: gdpr@its-bg.com; тел.: 

+359 32 25 00 84). 

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за неоторизирано събиране и обработване 

на лични данни на Участниците от трети лица. 

РАЗДЕЛ 11. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ 

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или 

нематериални изгоди. 

РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 
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Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко 

време (включително след  края на Промоцията), в случай че настъпят материални злоупотреби, 

нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на 

Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се 

дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организаторът на Промоцията няма да 

носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от 

такова прекратяване на Промоцията. 

РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ 

Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участник се решава чрез 

преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от 

компетентния съд в гр. Пловдив. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение 

по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК. 

РАЗДЕЛ 14. ПУБЛИЧНОСТ 

С участието си в настоящата Промоция Участниците предоставят изричното си съгласие в 

случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни да бъдат 

разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от 

Организатора на Промоцията, като последният не дължи заплащане за това. 

 

 


