
ПРОМОЦИЯ „ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ С НЕРЕАЛНО МНОГО НАГРАДИ” 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА 

Промоцията „ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ С НЕРЕАЛНО МНОГО НАГРАДИ” („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 отварянето на интернет страницата https://www.ar.mallplovdiv.bg и 

сканирането на кода за участие в Промоцията, отпечатан на някое от специалните 

информационни табла за Промоцията, участниците 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 https://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 

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

https://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, както следва: 

1. През първите два дни от срока на Промоцията (29 и 30 юни 2020 г.) - на пешеходната 

зона на ул. „Александър Батенберг“ в град Пловдив; 

2. Считано от 01 юли 2020 г. до края на срока на Промоцията (31 юли 2020 г.) - на 

територията на търговско-развлекателен комплекс Mall Plovdiv („Мол Пловдив”), 

находящ се в гр. Пловдив 4002, район „Западен”, ул. „Перущица” № 8; 

3. През целия срок на Промоцията - на интернет страницата https://www.ar.mallplovdiv.bg.  

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА 

Промоцията се провежда в периода от 29 юни 2020 г. до 31 юли 2020 г., включително, в 

часовете от 10:00 часа до 21:00 часа на всеки ден от срока на Промоцията. Извън посочените 

часове и след края на Промоцията желаещите да участват в Промоцията няма да имат 

възможност да се включват в Промоцията. 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ  
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В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което към датата на заявяване на 

желание за участие в Промоцията е навършило 14 години, с изключение на: служителите на 

Мол Пловдив и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; собствениците, наемателите, 

ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Мол 

Пловдив; 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 

4. На 29 и 30 юни 2020 г. на пешеходната зона на ул. „Александър Батенберг“ в град 

Пловдив ще бъде разположено 1 (едно) специално информационно табло с визията на 

Промоцията, на което ще бъде отпечатан QR код за участие в Промоцията.  

5. QR кодът за участие в Промоцията представлява специфичен матричен баркод, 

разпознаваем от камерите на мобилните телефони. Баркодът се състои от черни модули, 

подредени в квадратен шаблон върху бял фон.  

6. Специалното информационно табло на Промоцията, находящо се на пешеходната зона 

на ул. „Александър Батенберг“ в град Пловдив, ще бъде разположено там само и 

единствено през първите два дни от срока на Промоцията (29 и 30 юни 2020 г.), след 

което визията на таблото ще бъде премахната и провеждането на Промоцията ще 

продължи на територията на Мол Пловдив. 

7. Считано от 01 юли 2020 г. до края на срока на Промоцията (31 юли 2020 г.), на 

територията на Мол Пловдив ще бъдат разположени 5 (пет) броя специални 

информационни табла, на всяко от които ще бъде отпечатан един и същ QR код за 

участие в Промоцията.  

8. През целия срок на Промоцията на специално създадена за Промоцията интернет 

страница https://www.ar.mallplovdiv.bg ще бъде достъпно мобилно приложение за 

добавена реалност. Приложението, както и Организаторът на Промоцията, нямат достъп 

до, не съхраняват и не обработват лични данни на участниците в Промоцията чрез 

самото приложение.  

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

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

отворило през мобилния си телефон интернет страница https://www.ar.mallplovdiv.bg, 

дало е достъп на приложението с добавена реалност до камерата на мобилния си 

телефон и е сканирало посредством приложението QR кода за участие в Промоцията, 

изобразен на някое от специалните информационни табла за Промоцията („Участник”).  

10. За участие в Промоцията не е необходимо сваляне и записване на мобилното 

приложение в мобилния телефон на Участника.  
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11. Не всички мобилни телефони могат да работят с мобилно приложение за добавена 

реалност. Физическите лица могат да проверят на 

https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices дали техният телефон работи 

с мобилно приложение за добавена реалност. Ако някой модел телефон не е сред 

изброените в списъка, публикуван на посочения по-горе адрес 

(https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices), приложението за добавена 

реалност няма да работи на него. При iOS операционна система приложението за 

добавена реалност ще работи на всички телефони с по-нова версия iOS oт 9.3.  

12. За да сработи приложението за добавена реалност, са необходими следните технически 

предпоставки:  

a. Съвместимост на мобилния телефон с приложението за добавена реалност; 

b. Интернет свързаност на мобилния телефон; и 

c. Позволение за достъп до камерата на мобилния телефон.  

13. Организаторът на Промоцията не носи отговорност при невъзможност на физически лица 

да участват в Промоцията, поради липса на техническа предпоставка за участие в 

Промоцията (съвместимост на мобилния телефон с приложението за добавена реалност, 

Интернет свързаност на мобилния телефон или позволение за достъп до камерата на 

мобилния телефон). 

14. В случай на затруднение при разпознаването на QR кода за участие в Промоцията, 

изобразен на специалните информационни табла в Мол Пловдив, участниците могат да 

се обърнат към представител на Организатора на Промоцията на Рецепцията, находяща 

се на партерен етаж на Мол Пловдив, в рамките на работното време на Рецепцията (от 

10.00 часа до 21.00 часа със следните почивки: от 11.00 часа  до 11.15 часа; от 12.00 часа  

до 12.30 часа; от 14.15 часа до 14.30 часа; от 16.30 часа до 16.45 часа; от 17.30 часа до 

18.00 часа и от 19.30 часа до 19.45 часа). 

15. Чрез сканирането на QR кода за участие в Промоцията посредством мобилното 

приложение на интернет страница https://www.ar.mallplovdiv.bg Участникът активира 

анимация с добавена реалност на екрана на мобилния си телефон. Анимацията с 

добавена реалност представлява движещи се балони на екрана на мобилния телефон. 

Участникът следва да клика върху движещите се балони, като по този начин ги пука. 

16. Анимацията с добавена реалност е програмирана с дължина до 30 (тридесет) секунди. 

Балоните, появяващи се на екрана на мобилния телефон на Участника, са печеливши и 

непечеливши. Анимацията продължава докато Участникът уцели печеливш балон или 

докато изтече времето от 30 (тридесет) секунди. 

17. Ако до изтичане на времето от 30 (тридесет) секунди Участникът не е спукал печеливш 

балон, на екрана на мобилния телефон се изписва текст: „Този път не откри награда. 

Опитай пак!“ 
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18. Ако Участникът спука печеливш балон на екрана на мобилния телефон се изписва 

цифров код с текст над него: „Честито! Печелиш награда! Покажи кода на Рецепция, за 

да си я получиш.“.  

19. За да получи спечелената награда, Участникът следва да покаже на Рецепцията, 

находяща се на партерен етаж на Мол Пловдив, в сроковете, посочени в т. 18 и т. 19 по-

долу, снимка на печелившия цифров код, както и да докаже датата и часа и на неговото 

изтегляне. 

20. За да покаже снимка на печелившия цифров код и да докаже датата и часа и на неговото 

изтегляне на Рецепцията на Мол Пловдив, Участникът трябва да направи следното: 

a. Да запази в мобилния си телефон снимка на екрана на мобилния си телефон с 

печелившия цифров код и датата и часа на изтеглянето му. В случай, че 

снимката на екрана не показва датата и часа, изписани на екрана, то тогава за 

дата и час на изтеглянето на печелившия код ще се считат датата и часа на 

създаване и записване на снимката в паметта на мобилния телефон на 

Участника; или 

b. Да запази печелившия цифров код с датата и часа на изтеглянето му, като го 

изпрати на електронната си поща. За тази цел, под печелившия цифров код на 

екрана на мобилния телефон се показва поле за въвеждане на адрес на 

електронна поща и се активира бутон „Изпрати“. С натискане на бутона 

„Изпрати“ приложението изпраща на въведения адрес на електронна поща 

изображение-снимка на състоянието на екрана, в което се вижда печелившия 

цифров код. За дата и час на изтегляне на печелившия цифров код ще се считат 

датата и часа на получаване на текстовото съобщение на електронната поща на 

Участника.  Адресът на електронната поща не се запаметява от приложението. 

21. Участниците, изтеглили печеливш цифров код през първите два дни от срока на 

Промоцията (29 или 30 юни 2020 г.), следва да се явят на Рецепцията, находяща се на 

партерен етаж на Мол Пловдив, в рамките на работното време на Рецепцията (от 10.00 

часа до 21.00 часа със следните почивки: от 11.00 часа  до 11.15 часа; от 12.00 часа  до 

12.30 часа; от 14.15 часа до 14.30 часа; от 16.30 часа до 16.45 часа; от 17.30 часа до 18.00 

часа и от 19.30 часа до 19.45 часа) в периода от 01 юли 2020 г. до 5 юли 2020 г., 

включително, да покажат запазената от тях снимка с печелившия цифров код, да докажат 

датата и часа на изтеглянето му, да поискат предоставянето на спечелената от тях 

награда и да получат спечелената награда. Участници, потърсили наградите си след 

посочения в предходното изречение срок, губят правото да получат спечелените от тях 

награди. Награди, потърсени след посочения в по-горе срок, няма да бъдат 

предоставяни. 



22. Участниците, изтеглили печеливш цифров код през периода 01 - 31 юли 2020 г., 

включително тези две дати, следва незабавно да се явят на Рецепцията, находяща се на 

партерен етаж на Мол Пловдив, в рамките на работното време на Рецепцията (от 10.00 

часа до 21.00 часа със следните почивки: от 11.00 часа  до 11.15 часа; от 12.00 часа  до 

12.30 часа; от 14.15 часа до 14.30 часа; от 16.30 часа до 16.45 часа; от 17.30 часа до 18.00 

часа и от 19.30 часа до 19.45 часа), да покажат запазената от тях снимка с печелившия 

цифров код, да докажат датата и часа на изтеглянето му, да поискат предоставянето на 

спечелената от тях награда и да получат спечелената награда. Участници, потърсили 

наградите си след посочения в предходното изречение срок, губят правото да получат 

спечелените от тях награди. Награди, потърсени след посочения в по-горе срок, няма да 

бъдат предоставяни. 

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

24. Разпределението на печелившите балони, цифровите кодове и съответстващите им 

награди се прави на случаен принцип и се програмира предварително в мобилното 

приложение за добавена реалност на Промоцията.  

25. Един Участник може да се включи в Промоцията, т.е. да активира анимацията с добавена 

реалност от мобилното приложение на Промоцията, всеки ден от срока на Промоцията, 

но до 10 (десет) пъти в рамките на един и същи ден от срока на Промоцията.  

26. Един Участник има право да спечели до 3 (три) награди за целия срок на Промоцията, 

като в рамките на един и същи ден от срока на Промоцията Участникът има право да 

спечели само 1 (една) награда от Промоцията. 

27. 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 1,500 (хиляда и петстотин) броя, както следва:  

1. 100 (сто) 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. 



2. 200 (двеста) 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. 

3. 400 (четиристотин) броя парични ваучери, всеки един на стойност 10 (десет) лева, за 

консумация на храна и/или напитки (по избор на спечелилия Участник) в който и да 

било от следните търговски обекти в Мол Пловдив: Starbucks, Fancy, Mc Café, Mc 

Donalds, Subway, BMS Българска кухня, KFC, Afreddo, Pizza Lab, MixBox, Haribo, Зеленият 

кът, Ciela Кафе. Ваучерите са валидни до 15 август 2020 г., включително, в посочените в 

предходното изречение търговски обекти в Мол Пловдив. Ваучерите не могат да бъдат 

разменяни за паричната им равностойност. Ваучерите важат за еднократна покупка на 

един или няколко артикула от един от посочените търговски обекти. При покупка на 

стойност по-голяма от стойността на ваучера, разликата се доплаща от Участника в 

търговския обект. При покупка по-малка от стойността на ваучера, разликата не се 

възстановява от търговския обект. Ваучерът се задържа от търговския обект, 

предоставящ стоките. Ваучерите са валидни при спазване на правилата, условията и 

изискванията на търговските обекти, предоставящи стоките. 

4. 100 (сто) броя ваучери, всеки един даващ право на приносителя на ваучера да получи 1 

(един) билет за кино прожекция, без 3D, 4DX и предпремиерни прожекции, в кино 

комплекса Cinema City в Мол Пловдив; срокът на валидност на ваучера е до 30 

септември 2020 г., включително; ваучерът е валиден при спазване на правилата, 

условията и изискванията на кино комплекса за закупуване и ползване на билети. 

5. 500 (петстотин) броя специални Шопинг паспорти, част от промоцията „ШОПИНГ 

БОНУСИ В МОЛ ПЛОВДИВ“ (Официалните Правила на промоцията „ШОПИНГ БОНУСИ В 

МОЛ ПЛОВДИВ“ на https://mallplovdiv.bg/wp-content/uploads/2020/02/200214-Shopping-

Bonuses-in-Mall-Plovdiv-Rules.pdf), даващи обаче право единствено на Допълнителната 

награда от промоцията „ШОПИНГ БОНУСИ В МОЛ ПЛОВДИВ“ съгласно Официалните 

Правила на същата промоцията, а именно с активирани многократни преференции за 

определени търговски обекти в Мол Пловдив (списък на търговските обекти на  

https://mallplovdiv.bg/2020/02/28/prevarni-pokupkata-v-nagrada-s-valsheben-pasport/ в 

рубриката ШОПИНГ ПРЕФЕРЕНЦИИ), които преференции са валидни до 31 декември 

2020 г. За избягване на съмнения, Шопинг паспортите, предоставяни като награди в 

настоящата Промоция, няма да дават право на основната награда от промоцията 

„ШОПИНГ БОНУСИ В МОЛ ПЛОВДИВ“, ще носят специално обозначение за настоящата 

Промоция и ще дават право единствено на Допълнителната награда, представляваща 

шопинг преференции в определени търговски обекти в Мол Пловдив със срок на 

валидност до 31 декември 2020 г.  

6. 200 (двеста) броя чаши за многократна употреба „Mall Plovdiv“. 
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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, представляващи подаръчен пакет GiftCard, 

се използват съгласно указанията на издателя на паричния ваучер, а останалите парични 

ваучери се задържат от търговския обект, в който са предоставени за ползване. 

Участник, спечелил награда чаша за многократна употреба Mall Plovdiv от Промоцията, има 

право да получи единствено конкретен артикул, предварително определен за настоящата 

Промоция от Организатора на Промоцията. За избягване на съмнения, конкретните вид, марка, 

материя, размер, цвят, и други специфични характеристики на наградата са предварително 

определени от Организатора на Промоцията и спечелилият Участник няма право да избира 

измежду различни артикули. 

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.  

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. 

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. 

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.  

Всеки Участник, спечелил паричен ваучер GiftCard, 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 (паричен ваучер GiftCard) 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 наградата не може да бъде предоставена на печелившия Участник по причини, 

независещи от Организатора на Промоцията (анулиране на участието на Участник поради 

нарушение на настоящите Официални Правила или други), или спечелилият 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 предоставя (възмездно 

или безвъзмездно) наградата си на трети лица. Спечелилите Участници не могат да искат 

изплащането на паричната равностойност на наградите. 

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

настоящите Официални Правила. 

РАЗДЕЛ 7. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ 

Награда от Промоцията ще бъде предоставена единствено на Участник, който има право да 

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

Правила, като е отворил през мобилния си телефон интернет страница 

https://www.ar.mallplovdiv.bg, дал е достъп на приложението с добавена реалност до камерата 

на мобилния си телефон, сканирал е посредством мобилното приложение QR кода за участие в 

Промоцията, изобразен на някое от специалните информационни табла за Промоцията, 

кликнал е върху печеливш балон, явил се е в предвидените в настоящите Официални Правила 

срокове на Рецепцията в Мол Пловдив (в рамките на работното време на Рецепцията), показал  

е  снимка с печелившия цифров код, доказал е датата и часа на изтеглянето му, поискал е 

предоставянето на спечелената награда, предоставил е валиден документ за самоличност 

(когато е необходимо съгласно настоящите Официални Правила ) и е подписал приемо-

предавателния протокол за получаване на наградата (когато е необходимо съгласно 

настоящите Официални Правила).  

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 на Промоцията 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 и грешки в програмния код на приложението или 

поради затруднен достъп до интернет страницата https://www.ar.mallplovdiv.bg. 
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Организаторът на Промоцията не носи отговорност при невъзможност на физически лица да 

участват в Промоцията, поради липса на техническа предпоставка за участие в Промоцията 

(съвместимост на мобилния телефон с приложението за добавена реалност, Интернет 

свързаност на мобилния телефон или позволение за достъп до камерата на мобилния 

телефон). 

Организаторът на Промоцията не носи отговорност, ако Участникът не може да покаже снимка 

с печелившия цифров код и/или не може да докаже датата и/или часа на изтеглянето му 

съгласно предвиденото в настоящите Официални Правила. 

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. 

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 носи отговорност за каквито и да са смущения или 

технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата 

https://www.ar.mallplovdiv.bg, вследствие на експлоатиране на съответното техническо 

оборудване на Участниците. 

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

Участник, лица, за предоставянето и обработването на техни лични данни 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. 

Приложението за добавена реалност, използвано в настоящата Промоция и достъпно на 

интернет страница https://www.ar.mallplovdiv.bg, няма достъп до, не съхранявт и не обработва 

лични данни на Участниците в Промоцията. 

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

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

Участници, спечелили награда - паричен ваучер GiftCard, 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. Ако спечелят награда - паричен ваучер GiftCard,  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;  
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2. 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) и „АЙКАРТ” АД 

(ЕИК 175325806) да съхраняват и обработват предоставените лични данни за целите на 

Промоцията, включително за използването на предоставените награди (парични 

ваучери GiftCard), съгласно изискванията на българската и европейската нормативна 

уредба и съгласно настоящите Официални Правила. 

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. 

Личните данни на Участниците, посочени в приемо-предавателните протоколи, 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. 
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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 

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. 

 


