ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОКТЪР И ГЕМБЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
„Купи продукти Gillette от магазини dm на стойност 15 лв. с ДДС и участвай в
томбола за 1 от 10 GoPro Hero 7 камера“

РАЗДЕЛ 1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРА “Купи продукти Gillette от магазини dm на стойност 15
лв. с ДДС и участвай в томбола за 1 от 10 GoPro Hero 7 камера ”
Настоящите правила (по-долу за краткост Правилата) определят начина на провеждане на Игратa и
уреждат взаимоотношенията на Организатора с участващите в нея физически лица.
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР
2.1.
Организаторът на Играта е „Проктър и Гембъл България“ ЕООД, дружество с адрес на
управление: гр. София, бул. „Източна тангента” 161, ЕИК: 831514349, представлявано от Александра
Гайна (наричан по-долу “Организатор”).

Играта се организира и провежда от Организатора чрез „Ол ченълс комюникейшън“
ЕООД с ЕИК 131350957, гр. София, бул. „Сливница“ 245, ет. 2 наричано по-долу „Ол ченълс“.
2.2.

Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта.
РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
3.2. Играта се провежда в периода от 17.10.2019 г. до 30.10.2019 г. във всички магазини на ДМ
България на територията на страната.
РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за
Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).
4.2. Участник в Играта е всяко пълнолетно физическо лице с постоянно жителство в България.
РАЗДЕЛ 5. УЧАСТИЕ В ИГРАТА И МЕХАНИКА НА ПРОВЕЖДАНЕТО Й
5.1. За да участва в Играта, Участникът следва да е:
•
•
•

прочел Общите условия на Играта;
закупил мъжки продукт с марка Gillette на стойност минимум 15 лв. с ДДС (продуктите от
серията Gillette Venus не участват в играта);
пуснал в специална за целта на играта урна талон с попълнени две имена и телефонен
номер, заедно с дубликат на фискален бон.

5.2. Не участват в разпределението на Наградите лица, които са:

•
участвали в Промо играта с фискален бон от закупени мъжки продукти Gillette на стойност
по-малка от 15 лв.;
•
участвали с фискален бон за покупка на каквито и да е други продукти, различни от продукти
Gillette;
•
участвали в Промо играта с фискални бонове за закупени мъжки продукти Gillette , преди
началото и след края на Промо играта.
5.3. Ако с един фискален бон е/са закупен/и мъжки продукт/и Gillette на стойност, надвишаваща
15,00 лв., клиентът има право да получи само един талон за участие независимо от стойността на
покупката.
5.4. От участниците, спазили условията по т. 5.1., ще бъдат избрани за победители в Играта (10 от
всички участвали) на лотариен принцип с участието на нотариус в срок до 7 дни след края на играта.
След определяне на победителите Организаторът се свързва с тях на посочените от всеки един от
тях телефонни номера. Всеки един от победителите следва да предостави информация за точен
пощенски адрес и телефон за връзка на Организатора, за да получи наградата си.
5.5. Всеки Участник играе от свое име и следва да получи наградата лично, ако бъде избран.
5.6. Всеки участник в Играта може да бъде избран за победител само веднъж в рамките на периода
на Играта.
5.7. Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните. При несъответствие в
данните, Организаторът не носи отговорност.
РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ ОТ ИГРАТА
6.1. В играта ще бъдат раздадени десет награди - камери „Go Pro Hero 7”.
6.2. Победителите нямат право да получат паричната равностойност на наградата.
РАЗДЕЛ 7 . ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ИГРАТА
7.1. Всеки от спечелилите участници получават наградата по куриер на допълнително посочения от
тях адрес за доставка.
7.2. Организаторът или Ол ченълс могат да изискват предоставянето и на други доказателства за
удостоверяване самоличността на избраните за победители участници по своя преценка.
РАЗДЕЛ 8 . ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
8.1 Участието на участник в Играта може да бъде прекратено от Организатора при:
- неизпълнение на задълженията на участника, произтичащи от настоящите Правила;
- прекратяване провеждането на Играта от Организатора по реда на т. 8.2 по-долу.

8.2. Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати
провеждането на Играта, като информира за това участниците на интернет адрес:
https://ro.pg.com/regulamente/, или по друг начин, който намери за добре.
8.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като
промените влизат в сила след публикуването им на Интернет страницата където първоначално са
били публикувани.
РАЗДЕЛ 9. ЛИЧНИ ДАННИ
9.1. С участието си в Играта, Участникът доброволно се съгласява личните му данни, включително
име, фамилия, телефонен номер и адрес за доставка (наричани по-долу “Лични данни”) да бъдат
обработвани и упълномощава Организатора да събира, съхранява и обработва предоставените от
него лични данни за целите на Промоцията, както и да ги използва за други маркетингови цели във
връзка с предоставяните от Организатора услуги, при спазване на приложимите нормативни
разпоредби. При отказ да се предоставят лични данни лицето няма да има право да участва в Играта
и/или губи правото си да получи награда.
9.2 Организаторът гарантира на всеки Участник възможността да отправи запитване относно
съхранението и управлението на неговите лични данни и да поиска корекция или унищожаването
им. Всеки Участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на
директния маркетинг, както и да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични
данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на имейл
адрес office@all-channels.com.
РАЗДЕЛ 10. ОТГОВОРНОСТ
10.1. С участието си в Играта участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите
Правила и да се съобразяват с и спазват техните клаузи и регулации.
10.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с
провеждането на Играта, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта поради
извънредни обстоятелства.
10.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по
настоящите Правила или за грешки при провеждане на Играта поради форсмажорни обстоятелства
по смисъла на Търговския закон и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на
действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.
10.4. Организаторът запазва следните права:
10.4.1. При констатиране на нарушения в процеса на регистриране и участие в играта да
дисквалифицира съответния участник от участие за наградите от Играта.

10.5. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил
невалидни данни за контакт или несъществуващ, непълен или неточен адрес за доставка на
награди, или който не може да изпълни други приложими условия съгласно тези Правила.
10.6. Организаторът не носи отговорност при печатна или друга грешка, допусната от участник в
Играта при регистрирането на личните данни, довели до невъзможност за свързване с участника.
РАЗДЕЛ 11 . ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
11.1. Настоящите Правила са достъпни на интернет адрес https://ro.pg.com/regulamente/ за периода
на провеждане на Играта.
11.2. Информация за провеждане на Играта може да бъде получена с изпращане на писмо до
електронна поща: office@all-channels.com, в работни дни, с изключение на официалните празници
и в неработни дни.
11.3. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и
участието на участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат
правилата на действащото българско законодателство.
11.4. Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Играта, ще се
решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно,
ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд.
11.5. Настоящите Правила влизат в сила на 17.10.2019 г. и важат за целия период на провеждане на
Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

