
Общи условия и Правила за провеждане на кампанията  
„Играй и спечели с Pantene” 

 

 
ОРГАНИЗАТОР:  
Организатор на Играта е “Юнайтед Партнърс“ ЕООД с ЕИК 121316789, със 
седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 

120 (наричано по-долу за краткост „Организатор”).  
 
ПЕРИОД НА ИГРАТА:  
Играта стартира на 01.10. в 10:00ч. и продължава до 23:59ч. на 31.10.2021г. 

включително. До 7 дни след приключването на Играта, чрез софтуер, ще бъдат 
изтеглени 5 (пет) победители на случаен принцип. 
 
ПРАВО НА УЧАСТИЕ: 

1. Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години, с 
изключение на служителите на Организатора. 
2. От участниците в Играта се изисква да спазват условията, посочени в 
описанието на публикацията и в официалните правила. 

3. Всеки участник може да участва с 1 коментар. 
 
Instagram е напълно освободен от всякаква отговорност за тази Игра. 

 
НАГРАДИ: 
1. Наградите са 5 (пет): 5 ваучера за пазаруване в търговските обекти на “Лили 
Дрогерие” ЕООД България, всеки на стойност 50 лв. (петдесет лева). 

2. Наградите ще бъдат предоставени на победителите, които отговарят на 
Правилата за участие до 30 дни след обявяването им само на територията на 
Република България. 
3. Наградите са лични, не могат да бъдат предавани на друг и не могат да 

бъдат разменяни за тяхната паричната равностойност. 
4. Ваучерите НЕ могат да бъдат използвани в онлайн магазина на “Лили 
Дрогерие” https://shop.lillydrogerie.bg/ 
 

ЛИЧНИ ДАННИ:  
1. За да получат своята награда, печелившите Участници трябва да 
предоставят име, фамилия, адрес за доставка и телефон - необходими на 
Организатора, за да достави наградите. 

2. В рамките на Кампанията Организаторът, директно или чрез своите 
Обработващи/ Подобработващи партньори, ще събира от участниците 
следните категории лични данни: Име, Фамилия, Телефоннен номер, Адрес за 
получаване на наградата. 

3. За да участва и да бъде регистриран в Кампанията, както и да има 
възможност да се възползва от регламента на Кампанията и да има право да 
получи продуктите, предлагани като награда, заинтересованото лице трябва да 
даде съгласието си личните му данни да се обработват.  
4. С участието си в Кампанията участниците потвърждават, че познават 

разпоредбите на настоящите Официални правила и са съгласни с тях и дават 
съгласието си личните им данни да бъдат обработени.  
 

https://shop.lillydrogerie.bg/

