Официални правила на промоция на Gillette в магазини „Lilly”
Чл. 1. ОРГАНИЗАТОР
1. Промоционалната кампания на Gillette в магазини „Lilly” в България, по-нататък
в текста наричана „Кампанията”, се организира и провежда от „Орбико
България” ЕООД, адрес гр. София, бул. „Източна тангента” 161.
2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалния
правилник. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично
оповестени със средствата, упоменати в чл. 3, на: www.orbico.bg
(http://www.orbico.bg/novini) и на http://www.pg.com/bg_BG/.
3. Официалният правилник е достъпен безплатно за всяко заинтересовано лице в
периода
на
промоцията
на
следния
уебсайт:
www.orbico.bg
(http://www.orbico.bg/novini)
и на http://www.pg.com/bg_BG/., както и в
участващите магазини.
Чл. 2. Място на провеждане и участващи обекти
Кампанията се провежда във всички магазини от веригата “Lilly” на територията
на Република България.
Чл. 3. Продължителност на Кампанията
„Кампанията” стартира на 1-ви март и продължава до 31-ви март 2017 г.
В случай, че Организаторът реши да съкрати/ удължи срока на „Кампанията”,
това
ще
бъде
оповестено
публично
на
уебсайта:
www.orbico.bg
(http://www.orbico.bg/novini) и на http://www.pg.com/bg_BG/.
Чл. 4. Участващи продукти
1. Участващите продукти са: всички продукти на Gillette, които се продават в
магазини „Lilly”.
2. След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си
на такива и Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни
задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите
да вярват, че „Кампанията” все още продължава.
Чл. 5. Механизъм на „Кампанията” и условия за участие
1. Купете продукта с марката Gillette на стойност минимум 20 лв. и можете да
спечелите награда – тениски на футболен клуб „Барселона” или голямата награда –
пътуване за двама до Барселона за мач на ФК „Барселона”.
2. За да спечели награда от „Кампанията”, всеки участник трябва да отговаря на
следните условия:
- Да закупи в периода на промоцията, определен в чл. 3, участващи продукти с
марката Gillette на стойност поне 20 лв. от който и да е магазин от веригата “Lilly” на
територията на Република България.
- да получи талон на касата на същия магазин и да попълни четливо личните
си данни и номера на касовата бележка в него, след което да го пусне в
урната за играта на Gillette
- да бъде изтеглен като печеливш в томболата на играта.
- Да пази платежния документ за закупуването на участващи продукти

Един участник може да участва неограничен брой пъти в промоцията.
Чл. 6. Награди
Наградите са:
Продукт

Количество бр

Цена за 1 бр в лв без Общо цена в лв
ДДС
без ДДС

Тениски на футболен клуб
„Барселона”

20

80,64 лв.

1613 лв.

пътуване за двама до Барселона
за мач на ФК „Барселона”

1

1525 лв.

1525 лв.

ОБЩО

21

3138 лв.

Организаторът няма право да заменя наградите с други или да предлага на
участниците тяхната парична равностойност.
Наградите ще бъдат изтеглени на 10-ти април 2017 г. в присъствието на
нотариус. Организаторът ще се свърже с печелившите по телефона до една седмица
Необходимо условие, за да бъдете обявени за печеливш, е да пазите касовата си
бележка за закупените участващи продукти.
Печелившите
ще
бъдат
обявени
на
уебсайта:
www.orbico.bg
(http://www.orbico.bg/novini) и на http://www.pg.com/bg_BG/.
Тази промоция се организира, провежда и финансира от „Орбико България”
ЕООД. Производителите, вносителите и доставчиците на наградите не спонсорират
промоцията.
Чл. 7. Право на участие
В Kампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до
датата на стартиране на Кампанията, съответно 1-ви март 2017 година, и пребивава на
територията на България, което:
- е закупило от някой от участващите магазини в периода на Кампанията,
определен в чл. 3, участващи продукти, описани в чл. 4.
- е получило на касата в някой от участващите магазини талон, с който се е
включило в томболата за наградите на играта на Gillette
- пази платежния документ, с който е закупило продукти на Gillette на стойност
поне 20 лв. в периода на промоцията от някой от участващите магазини
В Kампанията нямат право да участват служители на Организатора „Орбико
България” ЕООД, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).
Чл. 8. Данъци и такси

С включването си в кампанията участникът потвърждава, че е запознат с
изискванията на Закона за данъците върху доходите на физически лица и се задължава
да декларира дохода от наградата в случай, че спечели.
Организаторът на „Кампанията” не носи отговорност за каквито и да било
такси, данъци или други финансови задължения, свързани с предлаганите награди,
които остават за сметка на победителя, с изключение на данъците, които по закон са
отговорност на Организатора на „Кампанията”.
Чл. 9. Защита на личните данни
С включването си в промоционалната кампания участниците потвърждават, че са
запознати с условията на Кампанията, описани в настоящите Официални Правила, и ги
приемат. Също така участниците приемат да предоставят личните си данни в базата
данни на Организатора на Кампанията „Орбико България”, регистриран като
Администратор на лични данни под номер 121618, с цел да участват в Кампанията и да
получат шанс да печелят награди.
Личните данни на учaстниците няма да бъдат използвани за други цели.
След края на промоцията личните данни на всички участници ще бъдат
унищожени.
С участието си в тази Кампания печелившите приемат, че личните им данни ще
бъдат обявени публично съгласно действащото законодателство.
Правата на участниците в промоционалната кампания са гарантирани по Закона
за защита на личните данни и тяхното свободно движение и по-специално:
- правото на достъп до личните им данни;
- правото на промяна на личните данни;
- правото на възражение.
- правото на информация
- правото да не бъдат подлагани на индивидуални решения;
- правото да изискат заличаване на данните си;
Тези права могат да бъдат упражнявани по следния ред:
По молба на участниците, подадена в писмена форма до адреса на
Организатора: София, бул. „Източна Тангента” 161, до „Орбико България”. Молбите ще
бъдат удовлетворявани от Организатора, който е задължен да извърши това по закон.
Негово задължение е да събира заявки от участниците в Кампанията, които искат да
упражнят правата си по Закона за защита на личните данни, и да отговаря на
участниците, които са подали подобни заявки.
Чл. 10. Съдебни спорове и приложимо законодателство
Всички евентуални спорове между Организатора и участниците ще бъдат
решавани с взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се
разрешават от компетентния съд в България съобразно приложимото законодателство.
Чл. 11. Прекратяване на „Кампанията” преди официалния краен срок
Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок
при настъпването на форсмажорни обстоятелства. Кампанията може да бъде
прекратена преди официално обявения краен срок при решение на Организатора, като
това ще бъде оповестено една седмица предварително на www.orbico.bg
(http://www.orbico.bg/novini) и на http://www.pg.com/bg_BG/.

