
Официални правила на играта 

 

  

I. Организатор и официални правила на играта 

 

1. Организатор на играта, съгласно Закона за защита на личните данни, е 

фирма “Веко Пауър България” ООД с адрес на регистрация гр.София, ж.к. 

Мусагеница, бл. 90, вх.7, ет.1, ап.114, Идент. № 201832429, ДДС номер 

BG201832429, адрес за кореспонденция: гр. Варна, Бизнес парк, сграда B8, 

ет.4.  Телефон за контакт: 0890 55 02 99, 0885 55 02 99, 0700 900 22, 

имейл: info@parnici.bg. 

 

2. Спонсор, осигуряващ наградата е УниКредит Кънсюмър Файненсинг със 

седалище и адрес на управление гр. София ,ул. Гюешево 14, ЕИК 175070632 

 

3. Настоящите правила са в сила за целия период на играта. 

 

4.Организаторът си запазват правото да допълва или променя официалните 

правила. Участниците в играта следва сами да проверяват за промени в настоящите 

правила на на facebook страницата на parnici.bg 

https://www.facebook.com/parnici.bg/, както и на официалния сайт parnici.bg. 

 

II. Условия за участие в играта: 

 

1. За да се включи в играта и да участва за наградата, всеки участник трябва да 

закупи продукт от сайта на parnici.bg, който да бъде на изплащане с UniCredit 

Consumer Financing. Покупката трябва да бъде извършена в периода до 14.01.2019 

год. 

2. Един и същ участник може да участва многократно в играта. 

3.С участието в играта се приема, че участникът се е запознал с настоящите 

правила на играта, приема ги доброволно и се съгласява с тях. 

 

4. В играта могат да участват само пълнолетни лица (лица, навършили 18 години), 

живеещи на територията на Република България. 

 

5. Служителите на Организатора, техни дъщерни дружества, филиали и партньори, 

участващи в организирането и провеждането на Играта, както и членове на техните 

семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в Играта. 
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6. В играта НЕ взимат участие продукти,на които е показан стикер “ПРОМОЦИЯ“. 

Условията на играта важат за продукти, над 150 лв, със задължителна първа 

вноска, дължима на куриер при доставка. 

 

IV. Продължителност на играта 

 

1.Периодът за участие в играта е до 14.01.2019 год включително. 

 

2. Победителят ще бъде изтеглен на 15.01.2019 год на случаен прицип чрез 

специален софтуер. Името му ще бъде оповествено на facebook страницата на 

parnici.bg: https://www.facebook.com/parnici.bg/  

 

 

 

V. Награда 

 

1. Победителят ще спечели подарък: куфар за пътуване. 

 

VI. Механизъм за получаване на наградите 

 

1. В рамките на 3 работни дни след оповестяването на победителя, същият трябва 

да изпрати съобщение до parnici.bg и да остави точен адрес за доставка.  

 

2. Забранени са действия от страна на участниците в играта, с които се цели 

вероятността за получаване на награда да бъде повишена посредством използване 

на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в 

настоящите правила. При установяване извършването на действия, които имат за 

цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при 

разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да 

дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи 

спечелената в резултат на такива действия награда. 

 

3. Ако победителят не изпрати съобщение до 3 дни след съобщаването, той губи 

правото си за получаване на награда. В този случай компанията ще избере нов 

победител по същия метод.  
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4. Наградата се връчва във вида, в който е обявена и не може да се предоставя 

паричната й равностойност. 

 

5. Печелившият има правото да преотстъпи наградата си на трето лице. 

 

6. Организаторът не носи отговорност в случай, че участникът не изпрати 

съобщение за потвърждение за получаване на наградата си в срок. 

 

 

 

VII. Прекратяване на играта 

 

Организаторът има неотменимо право едностранно да прекрати играта по всяко 

време, обявявайки това в съответствие с настоящите официални правила, в случай 

на нарушение или злоупотреба с правила или поява на форсмажорни 

обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. 

Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или 

пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване. 

 

 

 

VIII. Условия за обработване на личните данни на участниците в играта 

 

1. Организаторът обработва личните данни на всички участници в играта в 

съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и настоящите условия 

за обработване на личните данни.  

Bпиcвaнe в пyблични peгиcтpи: EИK 201832429, нoмep нa aдминиcтpaтop нa 

личнитe дaнни: № 421024 

 

2. С участието си в играта се счита, че изпратилите снимка доброволно дават 

изричното си съгласие да предоставят на организатора свои лични данни за 

нуждите на тази игра, съобразно ЗЗЛД. 

 

3. С участието в тази игра желаещите се съгласяват снимките им да бъдат 

използвани за маркетингови цели. 

 

4. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат 

обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели. 



 

5. Организаторът поема задължението личните данни на участниците да не бъдат 

предоставяни на трети лица. 

 

6. Организаторът гарантира, че е предприел необходимите технически и 

организационни мерки за защита на личните данни на участниците в играта. 

 

 

 

IX. Всеки участник в играта, има право, съгласно ЗЗЛД да поиска: 

 

1. Да получи достъп до отнасящите се за него лични данни. Правото на достъп се 

осъществява с писмено заявление до Организатора. 

 

2. По всяко време да поиска от Организатора да: заличи, коригира или блокира 

личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, 

както и да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за 

всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на 

случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за 

Организатора. В случай на заличаване или блокиране на личните данни на 

участника, продължаване на участие в играта няма да бъде възможно. 

 

3. Да възрази пред Организатора срещу обработването на негови лични данни при 

наличието на законово основание за това. Когато възражението е основателно, 

личните данни на участника се заличават. 

 

4. Да упражни и други негови права съгласно ЗЗЛД. 

 

5. За да упражни правата си по т. 1 – т. 4, участникът трябва да изпрати на адреса 

на централния офис на фирмата, гр. Варна, Бизнес парк Варна, сграда Б8 ет.4 

писмено заявление, което да съдържа: име, адрес (вкл. електронен адрес), други 

данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и 

предпочитаната форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да 

бъде подписано, да има дата на подаването му и адрес за кореспонденция. 

Заявлението се отправя лично от физическото лице или от изрично упълномощено 

лице чрез нотариално заверено пълномощно. Организаторът разглежда заявлението 

и се произнася по него в 14-дневен срок от неговото подаване. 

 

X. Други условия 

 



1. Организаторът на играта не носи отговорност, ако наградата не бъде доставена 

поради подадени от участника неточни или непълни имена или адрес. 

 

2. Организаторът не поема отговорност или задължения за дефектно или 

неуспешно електронно предаване на данни или повреда на комуникационната 

връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, 

линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на 

тази промоция. 

 

3. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в 

играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол. 

 

4. Възникнал спор между Организатора и участниците в играта се решава по 

взаимно съгласие между страните, като при невъзможност да се постигне такова, 

спорът се отнася за решаване пред компетентния за това съд. 

 

5. Организаторът може да заличава регистрация на потребител в играта, ако са 

въведени невалидни данни. 

 

 


