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ПРОМОЦИЯ „В ТОН С ПРИРОДАТА” 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР,  

 ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА 

Настоящите Официални правила определят начина на провеждане на Промоцията „В 

ТОН С ПРИРОДАТА” („Промоцията”)  и уреждат взаимоотношенията на Организатора 

с физическите лица, участващи в нея („Участници“).  

Промоцията  се организира и провежда от „ПРУУФ“ ООД, ЕИК 203955697, с адрес на 

управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Дунав“ 

№ 9 („Организатор на Промоцията”). 

1. Промоцията се организира в партньорство с „ЕВРОТЕКС“ ЕООД, ЕИК 126531386, със 

седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Димитровград, бул. 

„Георги С. Раковски“ № 66 („Партньора“). Партньорът е дружество, което извършва 

подготовка за повторна употреба – дейност, която е на второ място в установената 

йерархия на управление на отпадъците, съгласно Директива 2008/98/ЕО, притежава 

регистрация по чл. 35, ал. 3 и ал. 5 от ЗУО и Регистрационен документ № 03-РД-

00000493-05 и № 14-РД-00000190-07 на МОСВ по управление, обработка, 

транспортиране и съхранение на отпадъци от облекла с код 20 01 10 (облекла), както и 

дейност по внос, сортиране, подготовка за рециклиране и търговия на едро с дрехи, 

текстилни продукти и обувки втора употреба в страната и чужбина. 

2. Промоцията има за цел да насърчи и популяризира изхвърлянето на старите дрехи от 

физическите лица в специализирани контейнери за събиране на отпадъци от текстил, 

вместо в общите контейнери за изхвърляне на битови отпадъци. 

3. Специализираните контейнери за събиране на отпадъци от текстил, поставени в 

Промоционалната зона, находяща се на партерния етаж в търговско-развлекателен 

комплекс Mall Plovdiv, по време и за целите на Промоцията, са собственост на Партньора 

и се предоставят и обслужват от последния. 

4. С изхвърлянето на торбите със стари дрехи в специалните контейнери в присъствието 

на представител на Организатора на Промоцията в специално създадената за 

Промоцията зона  и с подписване на Приемо-предавателния протокол за получаване на 

наградата, Участниците се съгласяват с настоящите официални правила на Промоцията 

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

5. Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във 

вида, в който са публикувани на интернет страницата www.mallplovdiv.bg.  

6. 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 тях. 
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РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 

7. Промоцията се организира и провежда на територията на търговско-развлекателен 

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

ул. „Перущица” № 8. 

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА 

8. Промоцията се провежда на следните дати: 26 март 2022 г. и 27 март 2022 г. в часовете 

от 12.00 часа до 18.00 часа., и на 02 април 2022 г. и 03 април 2022 г. в часовете от 10.00 

часа до 16.00 часа. След края на срока на Промоцията желаещите да участват няма да 

имат възможност да се включват в Промоцията. 

 

9. В случай на изчерпване на предвидените за съответния ден награди преди да е 

настъпил краят на установения час за съответния ден, Организаторът има право да 

прекрати предсрочно Промоцията. При предсрочно преустановяване на Промоцията за 

даден ден от срока на Промоцията съгласно предходното изречение, Организаторът на 

Промоцията ще обяви това по подходящ начин в специално създадената за Промоцията 

зона, находяща се на партерния етаж в Mall Plovdiv. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

10. В Промоцията има право да участва всяко дееспособно физическо лице, което към 

датата на заявяване на желание за участие в Промоцията е навършило 18 години, с 

изключение на: служителите на Mall Plovdiv и на рекламните агенции, свързани с 

Промоцията; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските 

обекти, разположени на територията на Mall Plovdiv; 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 

11. На всяка от датите за провеждане на Промоцията (26 март 2022 г. и 27 март 2022 г. в 

часовете от 12.00 часа до 18.00 часа., и на 02 април 2022 г. и 03 април 2022 г. в часовете 

от 10.00 часа до 16.00 часа), на партерния етаж в Mall Plovdiv ще бъде разположена 

специална Промоционална зона, в която ще бъдат поставени 2 (два) специализирани 

контейнера за събиране на отпадъци от текстил. Специализираните контейнери за 

събиране на отпадъци от текстил са собственост на Партньора и се предоставят и 

обслужват от Партньора. 

12. В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, за което са налице 

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

донесло в Промоционална зона, находяща се на партерния етаж в Mall Plovdiv, поне 2 

(две) торби със стари дрехи, всяка торба с размер 55 см. х 40 см. х 20 см., и е заявило 

желание за участие в Промоцията („Участник”).  Желанието за участие се изразява чрез 

изхвърляне на торбите със стари дрехи в специализираните контейнери за събиране на 

отпадъци от текстил пред представител на Организатора по реда, в сроковете и във 

времето съгласно изискванията на настоящите правила. 

13. Няма изисквания за качеството и характеристиките на старите дрехи.  
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14. Донесените от Участника торби със стари дрехи се проверяват от представител на 

Организатора на Промоцията с цел установяване дали броя, размера и съдържанието на 

торбите отговарят на изискванията на настоящите Официални Правила. След успешно 

преминаване на проверката, Участникът има право да изхвърли торбите собственоръчно 

в някой от поставените за целта специализирани контейнери за събиране на отпадъци от 

текстил. С изхвърлянето на торбите в някой от специализираните контейнери за 

събиране на отпадъци от текстил Участникът изразява желанието си да се включи в 

Промоцията. 

15. С изхвърлянето на торбите в някой от специализираните контейнери за събиране на 

отпадъци от текстил Участникът се счита информиран и се съгласява съдържанието на 

торбите да бъде третирано от Партньора като отпадък и съответно като такъв да бъде 

събрано, съхранено, транспортирано и оползотворено от Партньора съгласно 

разпоредбите на приложимото законодателство. 

16. За да придобие право на участие в Промоцията, физическото лице следва през срока 

на Промоцията да донесе поне 2 (две) торби със стари дрехи, всяка торба с размер 55 см. 

x 40 см. х 20 см., в Mall Plovdiv съгласно настоящите Официални Правила, да представи 

торбите за проверка от представител на Организатора на Промоцията в 

Промоционалната зона, находяща се на партерния етаж на Mall Plovdiv, и след успешно 

преминаване на проверката да изхвърли торбите в специално поставените за целта 

специализирани контейнери за събиране на отпадъци от текстил. 

17.  Всяко физическо лице има право да изхвърли повече от 2 торби със стари дрехи в 

контейнерите в Mall Plovdiv през срока на Промоцията, но има право да получи една 

награда, без значение от броя торби с дрехи, които е изхвърлило. Всяко следващо 

изхвърляне на отпадъци от текстил не се счита за участие в Промоцията, респективно не 

взема участие при награждаването 

18. За всеки ден от срока на Промоцията (26 март 2022 г., 27 март 2022 г., 02 април 2022 

г. и 03 април 2022 г.) ще бъдат раздавани по 125 (сто двадесет и пет) награди от 

Промоцията. Наградите ще бъдат раздадени на първите 125 (сто двадесет и пет) 

Участници за съответния ден от срока на Промоцията, изхвърлили поне 2 (два) броя 

торби със стари дрехи съгласно изискванията на настоящите Официални Правила през 

съответния ден от срока и в съответния часови диапазон на Промоцията (26 март 2022 г. 

и 27 март 2022 г. в часовете от 12.00 часа до 18.00 часа., и на 02 април 2022 г. и 03 април 

2022 г. в часовете от 10.00 часа до 16.00 часа), в специално поставените за целта 

контейнери в Промоционалната зона, находяща се на партерния етаж на Mall Plovdiv. 

Един Участник има право да получи само една награда от Промоцията през срока на 

Промоцията. 

19. Спечелилият участник следва да поиска получаване на наградата незабавно след 

изхвърляне на торбите в съответствие с настоящите Официални правила, като същата се 

предоставя от представителя на Организатора на Промоцията в Промоционалната зона, 

находяща се на партерния етаж на Mall Plovdiv, при което се подписва приемо-

предавателен протокол. В случай че не поиска наградата си незабавно по смисъла на 

предходното изречение, Участникът губи правото да получи наградата. 

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

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

на кой етап се намира Промоцията, да анулира участието на всеки Участник, участвал в 

Промоцията при нарушение на настоящите Официални Правила, без да дължи 
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компенсация или какъвто и да е друг вид обезщетение на Участник, чието участие е 

анулирано. 

 

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ 

22. Наградите в Промоцията са 500 (петстотин) броя парични ваучери, всеки един на 

стойност 50 (петдесет) лева, за пазаруване във всички търговски обекти на Mall Plovdiv. 

Паричните ваучери представляват специални подаръчни пакети, наречени „GiftCard“, 

които са валидни и следва да бъдат използвани съгласно условията и изискванията на 

финансовата институция, която ги е издала. След изтичането на валидността на картите 

GiftCard търговските обекти в Mall Plovdiv няма да предоставят стоки или услуги на 

спечелили Участници срещу представена карта GiftCard. 

23. Наградите са осигурени от „М.О. Пловдив” ЕАД. 

24. След изтичането на валидността на ваучерите търговските обекти няма да 

предоставят стоки или услуги на спечелили Участници срещу представен ваучер.  

Спечелилият Участник следва да поиска наградата си незабавно след установяване, че 

има право да получи награда, от представител на Организатора на Промоцията в 

Промоционалната зона, находяща се на партерния етаж на Mall Plovdiv, в противен 

случай губи правото да получи наградата. 

25. Организаторът на Промоцията не носи отговорност пред спечелил Участник, който 

не е проверил дали има право да получи награда от Промоцията или не е изявил желание 

за получаване на награда от Промоцията или не е поискал получаване на наградата 

незабавно след установяване, че има право да получи награда.  

26. При получаване на наградите от Промоцията 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 приемо-предавателния протокол от спечелилия 

Участник представителят на Организатора на Промоцията му предоставя наградата. В 

случай че Участникът не предостави посочените лични данни, същият няма да може да 

получи наградата си. 

27. Участник, спечелил награда от Промоцията, се счита уведомен от Организатора на 

Промоцията за следното: 

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

Промоция голяма награда представлява облагаем доход за спечелилия Участник; 

27.2. Този доход се равнява на паричната равностойност на спечелената награда и се 

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

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

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

28. 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, други), или спечелилият не се 

яви лично в Търговско-развлекателен център Mall Plovdiv в срока и съгласно 

изискванията, определени в този Раздел за получаване на наградата, или се яви, но 
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откаже да попълни и подпише необходимите документи или да получи наградата, то 

спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената награда. 

29. Организаторът на Промоцията не носи отговорност спрямо печеливш Участник, 

който не поиска получаване на награда от Промоцията незабавно. 

30. Ако участието на печеливш Участник в нарушение на настоящите Официални 

Правила бъде установена по-късно, 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. 

31. Спечелилият награда Участник няма право да прехвърля, заменя или да предоставя 

(възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица. Спечелилите Участници не 

могат да искат изплащането на паричната равностойност на наградите. 

32. 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. 

33. Организаторът на Промоцията и „М.О. Пловдив” ЕАД не са длъжни да раздадат 

повече на брой награди от посочените в настоящите Официални Правила. 

 

РАЗДЕЛ 7. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ 

34. Награди от Промоцията ще се предоставят единствено на Участници, които имат 

право да участват в Промоцията, които са участвали в Промоцията при спазване на 

настоящите Официални Правила, поискали са предоставянето на награда, имат право да 

получат награда съгласно настоящите Официални Правила, попълнили са и са подписали 

приемо-предавателен протокол за получаването на наградата и са изпълнили надлежно 

всички останали условия и изисквания съгласно настоящите Официални Правила за 

получаване на наградата. 

35. 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 получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на 

Промоцията или да му изплати левовата й равностойност, както и да възстанови 

заплатения от Организатора на Промоцията данък за предоставената награда. 

 

РАЗДЕЛ 8. ГРЕШКИ И НЕВАЛИДНИ УЧАСТИЯ 

36. 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 

37. Всички дейности по събиране, съхранение, транспортиране и оползотворяване на 

събраните през срока на Промоцията отпадъци от текстил се извършват само и 

единствено от Партньора съгласно разпоредбите на приложимото законодателство. 

Партньорът единствен носи отговорност за събирането, съхранението, транспортирането 
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и оползотворяването на събраните през срока на Промоцията отпадъци от текстил 

съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба. 

38. Организаторът на Промоцията и „М.О. Пловдив” ЕАД не поемат ангажимент и не 

носят отговорност за осъществяването на дейностите по събиране, съхранение, 

транспортиране и оползотворяване на събраните през срока на Промоцията отпадъци. 

39. Организаторът на Промоцията, съответно „М.О. Пловдив” ЕАД, 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 награди, предявени в 

нарушение на настоящите Официални Правила, включително, но не само, претенции, 

противоречащи или в нарушение на настоящите Официални Правила. 

40. Организаторът на Промоцията, съответно „М.О. Пловдив” ЕАД, 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. 

41. Организаторът на Промоцията и „М.О. Пловдив” ЕАД не носят отговорност за 

качествата и характеристиките на наградите, нито за качествата и характеристиките на 

стоките и/или услугите, получени от търговските обекти срещу предоставените ваучери. 

42. Организаторът на Промоцията, съответно „М.О. Пловдив” ЕАД, не носи отговорност 

и няма да бъде страна при спорове, възникнали във връзка със собствеността 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.  

43. Организаторът на Промоцията не проверява и не носи отговорност за това дали 

лицето приносител на торбите със стари дрехи е лицето, което е собственик на същите. 

44. Организаторът на Промоцията и „М.О. Пловдив” ЕАД не носят отговорност дали и 

при какви условия печелившият Участник ще реализира наградата. Организаторът на 

Промоцията и „М.О. Пловдив” ЕАД не поемат никакви допълнителни ангажименти към 

Участниците в Промоцията, освен изрично посочените в настоящите Официални 

Правила. 

45. Организаторът на Промоцията и „М.О. Пловдив” ЕАД не носят отговорност при 

възникване на форсмажорни обстоятелства или случайни събития, които възпрепятстват 

реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, 

влошени метеорологични условия и др.). 

46. Ангажиментът на Организатора на Промоцията по предоставяне на наградата на 

печелившите Участници се изчерпва с връчване на наградите на Участниците, които са 

ги спечелили и са поискали те да им бъдат предоставени в указания в Официалните 

Правила срок. 

47. Организаторът на Промоцията не носи отговорност, ако Участник представи чужди 

лични данни, без знанието и съгласието на третото лице. Организаторът на Промоцията 

не е длъжен да осигурява съгласието на трети лица, различни от Участник, за 

предоставянето, обработването и публикуване на техни лични данни (включително 

снимки) и не носи отговорност за предоставянето, обработването, записването и 

публикуването на тези лични данни без съгласието на тези трети лица. Отговорността за 
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осигуряване на това съгласие се носи изключително и само от Участника, предоставил 

и/или посочил и/или публикувал съответните лични данни. 

 

РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ 

48. С включването си в настоящата Промоция, Участникът дава съгласието си за 

предоставянето, обработването и публикуване на неговите лични данни съгласно 

настоящите Официални Правила и приложимото българско и европейско 

законодателство относно защита на личните данни. 

49. 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: 

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

предаването на наградите; 

49.2. Заплащането на дължимия данък за спечелените от настоящата Промоция награди; 

и 

49.3. Осигуряване ползването на наградите. 

49.4. Данните на спечелилите участници в Промоцията се обработват на основание 

обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните 

е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди 

сключването на договор – чл. 6, ал. 1, б. “б“  GDPR. Данните на спечелилите участници 

за имена включително фотографско и видео изображение за целите на оповестяване на 

резултатите от Промоцията могат да бъдат публикувани в Интернет и социалните мрежи 

на основание легитимния интерес на Организатора и изпълнителите, които са 

ангажирани за провеждане на Промоцията – чл. 6, ал. 1, б. „е“. Легитимният интерес в 

случая е провеждане на Промоцията и обявяване на резултатите от нея.  

50. С включването си в настоящата Промоция Участниците се считат информирани и 

приемат, че: 

50.1. 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; 

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

информирано и доброволно, като предоставят изричното си съгласие „Прууф“ ООД, в 

качеството му на обработващ лични данни (ЕИК 203955697) и „Айкарт“ АД (ЕИК 

175325806), в качеството му на Администратор на лични данни, да съхраняват и 

обработват предоставените лични данни за целите на Промоцията (включително за 

предоставяне и използване на спечелената награда), съгласно изискванията на 

българската и европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални 

Правила; 
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50.3. „Прууф“ ООД (ЕИК 203955697) 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 - „Прууф“ ООД (ЕИК 203955697) и „Айкарт“ 

АД (ЕИК 175325806), касаещи съхранението, обработването и заличаването на личните 

данни на Участниците в Промоцията. 

51. Участниците също така потвърждават, че са запознати с целта и средствата на 

обработка на личните им данни; доброволния характер на предоставянето на данните, 

както и с 

- право да получат информация относно обработването на личните данни и копие от 

обработваните данни; 

- право да изискат изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били 

оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни 

относно искане за заличаване; 

- право да искат ограничаването на обработката на лични данни; 

- право да възразят срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна; 

- право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат че обработването на данни е 

извършено в нарушение на Общия регламент за защита на личните данни; 

- 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;  

- всички останали права, с които разполагат по силата на приложимата нормативна 

уредба.  

Участниците могат да упражнят правата си съгласно предходното изречение, както 

следва: 

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

носител в офиса на Организатора на Промоцията, на адрес: 

София, ул.Дунав 9, тел.: +359 882 081 420, срещу представяне на документ за 

самоличност; или 

51.2. Като изпратят писмено искане до Организатора на Промоцията чрез електронна 

поща, адресирано до Организатора на Промоцията на адрес:  

l.kashilski@proof.bg при условие че искането бъде оформено като електронен документ, 

подписан с електронен подпис. 

51.3. Всеки субект на данни има право да подаде жалба пред Комисията за защита на 

личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или по 

елекронен път чрез интернет страницата на Комисията за защита на личните данни, а 

именно https://www.cpdp.bg/ . 

52. Оттеглянето на съгласието за обработване на личните данни не засяга 

законосъобразността на обработването до момента на оттеглянето на съгласието. 

https://www.cpdp.bg/
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53. Личните данни на Участниците, посочени в приемо-предавателните протоколи, ще 

бъдат съхранявани от Организатора на Промоцията 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. Данните публикувани в Интернет, 

социалните мрежи и печатни издание се обработват за срок до отпадане на легитимните 

интереси на Организатора. 

54. Доколкото друго не е предвидено в настоящите Официални Правила, Организаторът 

на Промоцията, Партньорът, „М.О. Пловдив” ЕАД, представителите на Организатора 

на Промоцията, Партньорът, „М.О. Пловдив” ЕАД и търговските обекти в Mall Plovdiv 

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 Партньора, от „М.О. Пловдив” ЕАД, от търговските обекти в Mall 

Plovdiv или от лица, представящи се за представители на някое от горепосочените лица, 

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: l.kashilski@proof.bg ; тел.: +359 882 081 420). 

55. 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 

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

материални или нематериални изгоди. 

 

РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 

57. 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. Промоцията може да бъде прекратена по всяко време и в случай на 

разпореждане на компетентен орган, което засяга провеждането на Промоцията. 

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 

58. 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 български съд.  

 

РАЗДЕЛ 14. ПУБЛИЧНОСТ 
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59. С участието си в настоящата Промоция Участниците предоставят изричното си 

съгласие в случай на получаване на награда, техните имена и снимка да бъдат разгласени 

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

на Промоцията, като последният не дължи заплащане за товa. 


