ПРОМОЦИЯ „ДЖУРАСИК СВЯТ ОЖИВЯВА В MALL PLOVDIV”
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията „ДЖУРАСИК СВЯТ ОЖИВЯВА В MALL PLOVDIV” („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 на която и да било от интернет страниците
www.facebook.com/mallplovdiv или www.instagram.com/mallplovdiv/ 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 социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук (на интернет страниците на Мол Пловдив
www.facebook.com/mallplovdiv и https://www.instagram.com/mallplovdiv/), както и на интернет
страницата www.mallplovdiv.bg.
РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията стартира в 12.00 часа на 11 юни 2022 г. и приключва в 20.00 часа на 12 юни 2022 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 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.
В допълнение към горните условия, физическите лица следва да участват в Промоцията чрез
личния си Инстаграм или Фейсбук профил. Физическите лица нямат право да участват в
Промоцията чрез групови, колективни, рекламни или корпоративни Инстаграм профили,
съответно Фейсбук профили.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1.

Всеки ден от срока на Промоцията (в часовете от 12.00 часа до 20.00 часа) на територията
на Мол Пловдив ще се разхожда аниматор, облечен като трицератопс динозавър
(„Динозавъра“).

2.

На 10 юни 2022 г., в 12:00 часа, в Инстаграм профила на Мол Пловдив
(www.instagram.com/mallplovdiv/) ще бъде публикувана публикация („Инстаграм
Публикацията“) във връзка с Промоцията със следното съдържание:
„Този уикенд може да се срещнеш с истински динозаври само в салоните на Cinema City
в Mall Plovdiv. А пред тях може да участваш за кинонагради от филма
#ДжурасикСвятГосподство като се снимаш с трицератопса. Дали той ще те напада,
а ти ще се криеш, или ще го укротиш, както прави Оуен, изборът е твой. Качи
снимката на стори, тагни @mallplovdiv и @cinemacitybg и спечели.
Изживей епичния завършек с «Джурасик свят: Господство» в Cinema City Mall Plovdiv.“

3.

На 10 юни 2022 г., в 12:00 часа, във Фейсбук профила на Мол Пловдив
(www.facebook.com/mallplovdiv) ще бъде публикувана публикация („Фейсбук
Публикацията“) във връзка с Промоцията със следното съдържание:
„Уикендът наближава, а с него и силните емоции в залите на Cinema City и
възможността за награди още пред тях. Тази събота и неделя в мола ще ви посрещне
един динозавър, но спокойно, той не е лош. Дори напротив, може да ти помогне да
спечелиш кинонаграда от филма #ДжурасикСвятГосподство. Ела в Mall Plovdiv, снимай
се с него в някоя от иконичните за #Джурасик поредицата пози и качи снимката в
коментарите на този пост.
Изживей епичния завършек с «Джурасик свят: Господство» в Cinema City Mall Plovdiv.“

4.

За да участва в Промоцията, дадено физическо лице („Участник”) следва през срока на
Промоцията да изпълни едновременно следните условия:
a. Да се снима с Динозавъра, като на снимката следва да присъстват единствено
Участникът и Динозавърът. На снимката не следва да присъстват трети лица,
различни от Участника и Динозавъра; и
b. Да публикува снимката си като коментар под Фейсбук Публикацията или да
публикува снимката си в социалната мрежа Инстаграм като история с отбелязване
(тагване) на @mallplovdiv и @cinemacitybg.

5.

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 Инстаграм профил, съответно на Фейсбук
профила, от който е публикувана снимката, и за Участник в Промоцията.

6.

Всеки Участник има право да участва еднократно в Промоция, чрез една своя снимка с
Динозавъра, като има право да публикува тази своя снимка по избор на Участника или
в социалната мрежа Фейсбук, или в социалната мрежа Инстаграм. Участникът няма
право да участва в Промоцията с повече от една снимка, нито едновременно и в двете
социални мрежи (Фейсбук и Инстаграм).

7.

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.

8.

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

9.

Томболата ще бъде проведена на 15 юни 2022 г. и ще включва всички снимки,
отговарящи на изискванията на настоящите Официални Правила.

10.

В деня на провеждане на томболата на интернет страницата www.mallplovdiv.bg ще
бъдат публикувани имената на Инстаграм/Фейсбук профилите на спечелилите
Участници.

11.

Представители на Организатора на Промоцията ще изпратят лични съобщения на
спечелилите Участници на Инстаграм/Фейсбук 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 Инстаграм/Фейсбук
профилите на спечелилите Участници на интернет страницата на Организатора на
Промоцията (www.mallplovdiv.bg).

12.

Спечелилите Участници от Промоцията следва да се явят лично до 30 юни 2022 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.

13.

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 Инстаграм/Фейсбук 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.

14.

С включването си в настоящата Промоция, всеки Участник декларира, че е наясно, че:
a. има право и следва да участват в Промоцията единствено чрез личния си
Инстаграм/Фейсбук профил;
b. има право и следва да публикува за участие в Промоцията единствено своя лична
снимка, отговаряща на останалите изисквания на настоящите Официални Правила;

c. с публикуването на снимка съгласно настоящите Официални Правила Участникът
дава съгласието си личните му данни (включително снимки) от Инстаграм профила,
съответно от Фейсбук профила на Участника да бъдат публикувани в публичното
пространство и обработени от Организатора на Промоцията или действащи по
негова поръчка лица;
d. публикуването на снимки за участие в Промоцията с повече от едно лице и/или
снимки, неотговарящи на изискванията на настоящите Официални Правила, и/или
снимки, които са неотносими към Промоцията, и/или участие на Участника и чрез
двете социални мрежи (Инстаграм и Фейсбук), е в нарушение на настоящите
Официални Правила и ще доведе до анулиране на участието в Промоцията на
Участника чрез такава снимка, съответно чрез по-късно публикуваната снимка;
e. за да участва в Промоцията, физическото лице следва да публикува своята снимка
съгласно настоящите Официални Правила по свой избор само в една от двете
социални мрежи (Инстаграм или Фейсбук), като спазва изискванията за
публикацията, предвидени в настоящите Официални Правила за съответната
социална мрежа;
f.

Участникът няма право да публикува снимка (една и съща или различна) на
Участника и в двете социални мрежи (Инстаграм и Фейсбук);

g. Участникът няма право да участва в Промоцията чрез публикуване в социалните
мрежи Инстаграм и/или Фейсбук на снимка на трето лице или на групови снимки,
или чрез публикуване на свои снимки чрез чужд Инстаграм/Фейсбук профил;
h. ако участва в Промоцията със снимка на трето лице/трети лица или чрез чужд
Инстаграм/Фейсбук профил, участието му ще бъде в нарушение на настоящите
Официални Правила и ще бъде съответно анулирано;

15.

i.

Участниците в Промоцията следва да съблюдават и носят цялата отговорност за
спазване на настоящите Официални Правила и на правилата за ползване на
социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук;

j.

Участник, публикувал за участие в Промоцията лични данни и/или снимка на трето
лице, носи единствен цялата отговорност спрямо това трето лице и спрямо
Организатора на Промоцията за публикуването, обработката и разгласяването на
личните данни/произведения на това трето лице без неговото съгласие.

Организаторът на Промоцията не поема ангажимент да проверява дали лицето,
регистрирало и ползващо Инстаграм/Фейсбук профила, с който е взето участие в
Промоцията, е лицето, което е взело реално участие в Промоцията. Участниците
единствени отговарят и имат задължението да докажат по безспорен (според преценката
на Организатора на Промоцията и съгласно изискванията на настоящите Официални
Правила) начин наличието на пълната идентичност между: (i) лицето, регистрирало и
ползващо Инстаграм/Фейсбук профила, взел участие в Промоцията; (ii) лицето, участвало
в Промоцията; и (iii) лицето, явило се в Мол Пловдив за получаване на наградата.

16.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да осигурява съгласието на трети, различни
от Участника, лица, за предоставянето, обработването и публикуване на техни лични
данни/произведения и не носи отговорност за предоставянето, обработването и
публикуването на тези лични данни/произведения без съгласието на тези трети лица.
Отговорността за осигуряване на това съгласие се носи изключително и само от лицето,
предоставило и/или посочило и/или публикувало съответните лични
данни/произведения.

17.

Организаторът на Промоцията си запазва правото по своя преценка да не допусне
участие в Промоцията на снимка, съответно да анулира участието на Участник чрез
дадена снимка, когато счита, че същата е публикувана в нарушение на законова
разпоредба, на настоящите Официални Правила, на правилата на социалните мрежи
Инстаграм или Фейсбук, или ако по своя преценка реши, че съдържанието на снимката
противоречи или нарушава законова разпоредба или права на трето лице, добрите нрави
или морала, или може да бъде възприето като обидно, осмиващо, вредно или
провокационно, или може да има съществен неблагоприятен ефект върху Организатора
на Промоцията, върху Мол Пловдив, върху търговски обект в Мол Пловдив или върху
посетителите на Мол Пловдив, като не носи отговорност спрямо Участниците и всички
други трети лица за анулирането на това участие.

18.

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

19.

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 6 броя, както следва:
•

3 (три) броя Джурасик печат;

•

1 (един) брой комплект от Джурасик връзка за врата и самозалепящи се листчета;

•

1 (един) брой комплект от Джурасик печат и самозалепящи се листчета;

•

1 (един) брой ваучер, даващ право на 2 (два) билета за 4DX кинопрожекция на филма
„ДЖУРАСИК СВЯТ - ГОСПОДСТВО“ в кино комплекса Cinema City в Мол Пловдив.
Валидността на ваучера е до 23.06.2022 г.

Наградите са осигурени от кино комплекса Cinema City в Мол Пловдив и от „Форум Филм
България“ ЕООД.

Участникът, спечелил награда от Промоцията, следва да се яви лично на Рецепцията, находяща
се на партерния етаж в търговски център Мол Пловдив, до 30 юни 2022 г., включително, в
работното време на Рецепцията, за получаване на наградата си, като покаже полученото лично
съобщение във връзка с Промоцията от Организатора на Промоцията. Награда, потърсена след
този срок, няма да бъде предоставяна.
Участник, спечелил награда от Промоцията, има право да получи единствено конкретна стока
или услуга, предварително определена за настоящата Промоция от търговския обект, осигурил
наградата. За избягване на съмнения, конкретната марка, продукт, размер, цвят, вид и други
специфични характеристики на наградата са предварително определени от търговския обект,
осигуряващ наградата, и спечелилият Участник няма право да избира измежду различни стоки
или услуги в рамките на посочения в списъка с награди вид.
Право да получи съответната награда има лицето, което през срока на Промоцията е участвало
в Промоцията съгласно изискванията на настоящите Официални Правила и чиято снимка е
обявена за печеливша съгласно настоящите Официални Правила. Трябва да има пълна
идентичност между: (i) лицето, регистрирало и ползващо Инстаграм/Фейсбук профила, взел
участие в Промоцията; (ii) лицето, участвало в Промоцията; и (iii) лицето, явило се в Мол
Пловдив за получаване на наградата.
Спечелилият Участник, явил се да получи наградата, следва да докаже по безспорен (според
преценката на Организатора на Промоцията и съгласно изискванията на настоящите
Официални Правила) начин наличието на пълната идентичност между: (i) лицето, регистрирало
и ползващо Инстаграм/Фейсбук профила, взел участие в Промоцията; (ii) лицето, участвало в
Промоцията; и (iii) лицето, явило се в Мол Пловдив за получаване на наградата, в противен
случай участието му в Промоцията се анулира и той губи правото си да получи спечелената
награда.
В случай че Участник не се яви в срок и съгласно условията на Официалните Правила за
получаване на наградата или ако откаже да я получи, спечелилият Участник губи правото си да
получи спечелената от него награда.
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.
Ако наградата не може да бъде предоставена на печелившия Участник по причини,
независещи от Организатора на Промоцията (невъзможност да се установи контакт със
спечелилия, 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 сроковете и съгласно изискванията, определени в настоящите Официални Правила,
за получаване на наградата, или се яви, но откаже да получи наградата или не успее да докаже
правото си да претендира 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 погоре, 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.
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.
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 се е на мястото
и в сроковете, посочени в настоящите Официални Правила, и е доказал по безспорен (според
преценката на Организатора на Промоцията и съгласно изискванията на настоящите
Официални Правила) начин наличието на пълната идентичност между: (i) лицето, регистрирало
и ползващо Инстаграм/Фейсбук профила, взел участие в Промоцията; (ii) лицето, участвало в
Промоцията; и (iii) лицето, явило се в Мол Пловдив за получаване на наградата.
Участник, който е участвал 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 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 или поради затруднен достъп до социалните мрежи
Инстаграм и Фейсбук или до интернет страниците www.instagram.com/mallplovdiv/,
www.facebook.com/mallplovdiv и www.mallplovdiv.bg.
Организаторът на Промоцията не носи отговорност при грешно изписване на отбелязването
(тагването) на @mallplovdiv и @cinemacitybg към публикуваната в социалната мрежа Инстаграм
снимка, поради което физическо лице не е било включено за участие в Промоцията.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност спрямо лицата, които са се явили в Мол
Пловдив за получаване на награди, но които не успеят да докажат по безспорен (според
преценката на Организатора на Промоцията и съгласно изискванията на настоящите
Официални Правила) начин наличието на пълната идентичност между: (i) лицето, регистрирало
и ползващо Инстаграм/Фейсбук профила, взел участие в Промоцията; (ii) лицето, участвало в
Промоцията; и (iii) лицето, явило се в Мол Пловдив за получаване на наградата.
Организаторът на Промоцията не носи отговорност, ако спечелилият Участник не може да
покаже полученото от него лично съобщение в Инстаграм/Фейсбук 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 носи отговорност за каквито и да са смущения или
технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата www.mallplovdiv.bg
и/или
на
интернет
страницата
www.instagram.com/mallplovdiv/,
и/или
www.facebook.com/mallplovdiv, и/или социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.
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.
С включването си в настоящата Промоция, Участникът дава съгласието си за предоставянето,
обработването и публикуване на неговите лични данни (включително снимки).
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 Инстаграм/Фейсбук профила му да бъдат публикувани на интернет
страницата www.mallplovdiv.bg с цел публично оповестяване и уведомяване на спечелилите
Участници.
С включването си в настоящата Промоция, Участникът дава доброволно достъп на
Организатора на Промоцията и на лицата, действащи по негова поръчка, до личните данни,
публикувани в Инстаграм/Фейсбук профила, чрез който Участникът участва в Промоцията,
съгласно зададените от Участника настройки на личния си Инстаграм/Фейсбук профил.
Организаторът на Промоцията, съответно лицата, действащи по негова поръчка, ще обработват
посочените в предходното изречение лични данни на Участниците само доколкото това е
необходимо с цел провеждане на Промоцията в съответствие с настоящите Официални
Правила. С включването си в Промоцията, Участникът дава съгласието си за обработването на
личните му данни, посочени в Инстаграм/Фейсбук профила на Участника, за целите на
провеждането на Промоцията, идентификация и проверка на самоличността на Участника,
уведомяването му в случай, че спечели награда и предоставяне на наградата. Ако реши да
предостави достъп до Инстаграм/Фейсбук профила си и до личните данни, посочени в този
профил, Участникът го прави свободно, информирано и доброволно, като предоставят
изричното си съгласие „M.O. Пловдив” EАД (ЕИК 115777778) и „М2Ц Сървисис България“ ЕООД
(ЕИК 201626710) да съхраняват и обработват предоставените лични данни за целите на
Промоцията съгласно изискванията на българската и европейската нормативна уредба и
съгласно настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията, съответно лице, действащо от негово име или по негово
възлагане, ще събира и обработва лични данни (Инстаграм/Фейсбук профил) на Участник,
спечелил награда от Промоцията, за нуждите на изготвянето на протокол, удостоверяващ
избора на спечелилия Участник.
С включването си в настоящата Промоция Участниците се считат информирани и приемат, че:
1. Ако желаят да се включат в Промоцията, необходимо условие за участие в Промоцията
е предоставянето на достъп на Организатора на Промоцията и на лицата, действащи по
негова поръчка, до личните данни, посочени в Инстаграм/Фейсбук профила на
Участника, съгласно зададените от Участника настройки на личния си
Инстаграм/Фейсбук профил. Целта е идентификация на Участника, връзка с Участника в
случай, че последният спечели награда от Промоцията, и предоставяне на спечелената
от Промоцията награда;
2. Ако предоставят посочените по-горе лични данни, Участниците го правят свободно,
информирано и доброволно, като предоставят изричното си съгласие „M.O. Пловдив”
EАД (ЕИК 115777778) и „М2Ц Сървисис България“ ЕООД (ЕИК 201626710) да съхраняват
и обработват предоставените лични данни за целите на Промоцията, включително за
предоставяне на спечелените награди, съгласно изискванията на българската и
европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални Правила;
3. M.O. Пловдив” EАД (ЕИК 115777778) и „М2Ц Сървисис България“ ЕООД (ЕИК 201626710)
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 и „М2Ц Сървисис
България“ ЕООД), 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.
Личните данни на Участниците, посочени в Инстаграм/Фейсбук профилите на Участниците, ще
бъдат обработвани от Организаторът на Промоцията, съответно от лице, действащо от негово
име или по негово възлагане, до приключване на Промоцията (включително до предоставяне
на наградите на спечелилите Участници), освен ако в приложимото законодателство е
предвиден по-дълъг срок.
Личните данни на Участник, посочени в протокола за установяване на спечелилия Участник, ще
бъдат съхранявате 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.
Доколкото друго не е предвидено в настоящите Официални Правила, Организаторът на
Промоцията, представителите на Организатора на Промоцията и търговските обекти в Мол
Пловдив 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 в Мол Пловдив 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@itsbg.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
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

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.

