ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА: „ОТ VARNA MALL С ЛЮБОВ” – 2020 ГОДИНА
I. Организатор на играта
Играта се организира и провежда от търговско-развлекателния център на Варна Мол ЕАД, находящ
се в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186, за кратко наричан „Организатор на играта”.
Участниците в играта се задължават да спазват изложените по-долу Официални правила.
Организаторът на играта си запазва правото да променя и допълва Официалните правила.
Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване в сайта на търговския център www.varnamall.bg
Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на играта в сайта на търговския
център - www.varnamall.bg
II. Продължителност на играта
Играта „От Varna Mall с любов” се провежда за периода от 1 до 16 февруари 2020 година.
III. Територия на играта
Играта „От Varna Mall с любов” се организира и провежда на територията на търговскоразвлекателния център на Варна Мол ЕАД, известен още като Varna Mall.
IV. Механизъм на играта
Всеки клиент, осъществил покупка на стойност над 30 лв. в който и да е от търговските обекти на
територията на Varna Mall през периода 1 – 16 февруари 2020 г., срещу представянето на касов
бон/бонове за тази сума, може да получи от бюро Информация луксозно изработена картичка –
Валентинка. Във вътрешната си част всяка картичка съдържа 6-цифрен уникален код и носи на своя
притежател конкретна награда или романтично пожелание за празника. Участниците в играта имат
възможност да спечелят 4-дневна екскурзия за двама в Париж – града на любовта, както и някоя от
другите над 120 специални награди.
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Всеки желаещ да участва следва да представи на бюро Информация във Varna Mall касов
бон/бонове, удостоверяващи покупка на упоменатата стойност, срещу което има възможност да
избере картичка Валентинка от специално декорираната кошница.
За да провери късмета си и открие своята награда, притежателят на картичката следва да въведе
своя уникален код на специално обозначеното за играта място в сайта на търговския център www.varnamall.bg
Няма ограничение в броя на участията. За всеки касов бон/бонове над 30 лв. се получава по една
Валентинка, но не повече от ТРИ броя картички за бон над тази стойност.
Уточнение: В играта не участват касови бонове, получени при заплащането на комунална услуга или
интернет на територията на търговския център.

V. Видове награди и процедури за получаване на наградите
4-дневна екскурзия за двама в Париж – града на любовта, която се организира със съдействието на
туристическа агенция Бохемия

Екскурзията включва: 4 дни (3 нощувки със закуски), в хотел "Ibis Paris La Defense" 3* (или
подобен) в Париж, самолетни билети и летищни такси София - Париж - София на авиокомпания
"Wizz Аir", групов трансфер летище - хотел – летище, панорамна обиколка на Париж с местен
екскурзовод на български език, посещение на Лувъра с местен екскурзовод на български,
“Пълноцветен пътеводител за Париж на български език на National Geographic”, туристическа такса
престой в Париж, застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с асистанс и лимит на отговорност
10 000 EUR на застрахователна компания "Армеец", водач от България.
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•

2 билета за балета на кралската опера в Лондон "Спящата красавица", който ще се излъчи в
кино Арена (Varna Mall) на 16 февруари

•

3 броя козметични комплкета от Refan, серията Шея - душ гел, пилинг сапун и гъба

•

50 броя ръчно изработени меденки Валентинки от пекарна Алекс

•

4 пакета Енергийни бонбони Doppelherz, от аптека Subra

•

20 броя Мини душ гел Keratolin, на Biotrade, от аптека Subra

•

5 броя Душ гел за чувствителна кожа Bepanthen 150 мл., на Bayer, от аптека Subra

•

10 талон аза фитнес, бокс, скуош или групово занимание във фитнес и спортен клуб Energy Club

•

50 ваучера за 20% намаление в магазин Carnival Kids

Процедура по получаване на наградите:
Наградите се получават от бюро Информация (партерен етаж във Varna Mall) от 3 до 28 февруари
2020 година. Важно условие за получаване на наградата е представянето на картичката Валентинка
със съответния печеливш код и документ за самоличност, удостоверяващ данните, посочени в
онлайн регистрацията за играта.
Печелившите в играта ще спечелят обявените награди, а не паричната им равностойност.
Получаването на голямата награда: „Екскурзия за двама в Париж – града на любовта“ се
удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от печелившия участник и служител на
бюро Информация.
Спечелилият наградата – „Екскурзия за двама в Париж – града на любовта“, се задължава до 30 дни
от датата на спечелването на наградата да резервира желания период за своето пътуване (съобразно
свободните дати на заминаване). Екскурзията следва да бъде осъществена до края на 2020 г.
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Резервацията следва да се направи в офиса на туристическа агенция Бохемия във Варна, намиращ
се на ул. "Фредерик Шопен" № 8, телефон: (052) 60 48 00, (052) 60 49 00, E-mail: varna@bohemia.bg
В случай, че печелившият не желае да се възползва от наградата, то той може да преотстъпи
ваучера за „Екскурзия за двама в Париж – града на любовта“ на друго лице. За да го направи, е
необходимо да подготви декларация в свободен текст, с която удостоверява, че е съгласен друго
лице да се възползва от наградата и да се подпише.
VI. Право на участие
В играта имат право да участват всички клиенти на Varna Mall, пазарували на територията на
търговския център на стойност над 30,00 лв. В играта нямат право да участват служителите на Варна
Мол ЕАД, както и служителите на наемателите в търговския център. Лица под 18 години могат да
получат своята награда само в присъствието на техен законен родител / настойник.
VII. Публичност и информация, свързана със защитата на личните данни (GDPR)
Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях
лични данни и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха
могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи
заплащане от негова страна.
1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС)
2016/679 относно защитата на данните (GDPR):
„Варна Мол“ ЕАД, ЕИК 205829188, със седалище и адрес на управление гр. София 1113, район
Изгрев ж.к. Изток, ул. Фредерик Жолио-Кюри No 17, бл. 2, ет. 11, ап. 20, контакт:
popova@varnamall.bg
2.

Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване:

За целите на участието в Играта Организаторът събира и обработва следните данни на Участниците
– име, фамилия и имейл. Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл.
6, т. 1, буква а от GDPR, който, приемайки условията на играта, се съгласява с обработването на
посочените лични данни.
Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.
3.

Срокове за обработване/заличаване на личните данни:

Данните, необходими за участие в играта, ще бъдат обработвани от Организатора в срок от 6 месеца
след приключване на играта. След което личните данни ще бъдат заличени.
4.

Вашите права като субект на данни:

Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп (чл. 15), коригиране (чл. 16) или
изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците
имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да
бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и
на посочено от тях лице или организация.
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Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в играта, може да
бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв
случай Участникът губи правото на участие в играта.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай, че Участник желае да подаде
сигнал и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт
на Администратора на лични данни, или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по
защита на личните данни.
5.

Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:

„Варна Мол“ ЕАД, ЕИК 205829188, със седалище и адрес на управление гр. София 1113, район
Изгрев ж.к. Изток, ул. Фредерик Жолио-Кюри No 17, бл. 2, ет. 11, ап. 20, контакт:
popova@varnamall.bg
VIII. Отсъствие на парични алтернативи и преотстъпване на наградите
Спечелилите в „От Varna Mall с любов” получават обявените предметни награди, а не паричната им
равностойност.
IX. Прекратяване на играта
Организаторът на играта има правото да прекрати кампанията по всяко време, в случай че настъпят
форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото
право е неотменимо. В случай на прекратяване на играта, Организаторът не дължи компенсации на
участниците в нея.
X. Съдебни спорове
Потенциални спорове между Организатора на играта и участниците ще бъдат решавани по взаимна
договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния
български съд.
Официалните правила на играта ще бъдат достъпни на официалната страница на играта на интернет
адрес www.varnamall.bg за периода на играта. Повече информация може да получите и на телефон
070013111.
С участието си в играта участниците се съгласяват с Официалните правила.
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