ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАМПАНИЯ
„ДЕН НА СНИМАЧНАТА ПЛОЩАДКА”
(Изменени на 04.06.2019 г.)

I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
„Теленор България” ЕАД, ЕИК: 130460283, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1766, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк
София, сграда 6 (наричано по-долу за краткост „Организатор” или Теленор).
II. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА
Настоящата кампания „Ден на снимачната площадка“, наричана по-долу за
краткост „Кампанията“, се провежда на територията на Република България
според часовата зона за Източна Европа (EET).
III. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА
(Изм. 04.06.2019 г., в сила от 04.06.2019 г.)

Кампанията ще се проведе в периода от 31.05.2019 г. до 23:59 часа на
15.06.2019 г. (UTC + 3:00)
IV. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА
В Кампанията могат да участват лица, клиенти на Теленор по абонаментни
или предплатени планове (страна по договор за предоставяне на мобилни
услуги от Теленор, както и потребители на предплатени електронни
съобщителни услуги на Теленор), и навършили 18 (осемнадесет) години към
датата на записване за участие в Кампанията в периода, посочен в т. III.
Необходимо е участниците в Кампанията да отговарят на условията,
предвидени в настоящите правила, в т.ч. да имат регистрация в приложението
MyTelenor с MSISDN (мобилен номер), с който са се записали за участие в
томболата. В случай че титуляр на регистрирания MSISDN е юридическо лице,
ще се счита, че участва физическото лице – ползвател на номера.
Служители на Теленор и на дружества, свързани с Теленор по смисъла на
Търговския закон, както и членове на техните семейства (съпруг/ съпруга,
родители, брат, сестра, деца), нямат право да участват в Кампанията, както и
при разпределението на наградите, съответно тяхното получаване.
V. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
Правилата на Кампанията са задължителни и еднакви за всички участници.
За да участва в Кампанията, всяко лице, което съответства на условията по т.
IV, следва да изпълни всяка една от описаните стъпки по-долу:
· Стъпка 1: да има инсталирано приложението MyTelenor и да се е регистрирал
в него с MSISDN (мобилен номер), с който ще се регистрира в Кампанията;

· Стъпка 2: да провери за банер с послание на Кампанията в раздел „Актуално“
на приложението;
· Стъпка 3: При избиране на и кликване върху банера, участникът бива насочен
към страницата на Кампанията и формата за регистрация в нея;
· Стъпка 4: Да попълни своите име, фамилия, MSISDN (мобилен номер) и еmail и да се съгласи с условията за Кампанията и с Политиката за обработване
на лични данни, след което да натисне бутон „Регистриране“, за да се запише
за участие в Кампанията. Участниците носят отговорност за верността и
точността на данните, които предоставят.
Всеки потребител има право да се регистрира само веднъж с един MSISDN
(мобилен номер) в периода на Кампанията.
Всички потребители, които са се регистрирали за участие в томболата и
отговарят на условията, посочени в т.IV, имат възможност да участват в
разпределението на наградите, като един участник има право да получи само
една от 5-те (петте) награди.
Потребителите, които не са натиснали бутон „Регистриране“ и не отговарят на
условията, посочени в т.IV, не участват в разпределението на наградите.
Организаторът не носи отговорност за валидността на данните, предоставени
от участниците при регистрацията в Кампанията.
VI. НАГРАДИ
Наградата в Кампанията е посещение на снимачната площадка на българския
филм „Завръщане“ на 22.06.2019 г. в гр.Пловдив. На снимачната площадка
печелившият ще има възможност да се запознае с процеса на заснемане и да
се запознае с актьори от филма. Присъствието на актьорите на снимачната
площадка е според графика на заснемане на филма.
Всеки печеливш ще получи транспорт от сборния пункт, определен от
Организатора, до снимачната площадка. Сборният пункт ще бъде съобщен на
победителите при свързването с тях за уточняване на детайлите по получаване
на наградата.
При използването на наградата, победителят не може да бъде придружен от
друго лице, което не е представител на Организатора, освен ако
здравословното състояние на печелившия не налага това.
В Кампанията ще бъдат изтеглени 5 (петима) печеливши, т.е. наградите са
общо 5 (пет).
VII. ТЕГЛЕНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Тегленето на наградите ще се извърши на 18.06.2019 г. на адреса на
управление на Организатора в присъствието на негови представители.
Печелившите ще бъдат информирани на 18.06, 19.06.2019 г. и 20.06.2019 г.
При тегленето ще бъдат изтеглени 5 (петима) печеливши и 10 (десетима)
резерви от всички участници, които отговарят на условията на Кампанията.
Победителите/ респективно резервите ще бъдат уведомени от служител на
Организатора чрез обаждане на телефонния номер или чрез изпращане на email на e-mail-a, с който се е регистрирал за участие, за уточняване на
детайлите относно получаване на наградата и пътуването, както и за

потвърждаване, че печелившият участник иска да се възползва от наградата
си.
Спечелил участник губи правата си върху наградата, в случай че се установи,
че не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящите Правила и
условия за провеждане на Кампанията, както и ако е предоставил неверни
и/или неточни лични данни.
Ако Организаторът не успее да се свърже с печелившия участник в рамките на
24 часа, се пристъпва към свързване с изтеглените резерви по реда на
изтеглянето им, по отношение на които се прилагат горните правила, до
изчерпване на резервите или наградите.
В случай че печеливш участник се откаже от наградата си, се пристъпва към
резервните участници, подредени по реда на тяхното изтегляне, до изчерпване
на броя на резервните участници или наградите.
В случай че непълнолетен участник спечели награда от Кампанията, губи
правата си върху награда, като се пристъпва към резервните участници, по
реда на тяхното изтегляне, до изчерпване на броя на резервните участници или
наградите.
Печеливш/резерва губи правата си върху наградата и ако се установи, че не
отговаря на някое от останалите изисквания, посочени в настоящите Правила и
условия за провеждане на Кампанията.
VIII. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
Печелившите, които не са се отказали от наградата си или не са загубили
правото за получаването ѝ поради каквато и да е причина, следва да дойдат на
посочения от Организатора сборен пункт в София или в Пловдив, за да може
да бъдат транспортирани до снимачната площадка на филма „Завръщане“.
Организаторът поема разходите по превозване на печелившите от сборния
пункт, на който са пристигнали до снимачната площадка в гр. Пловдив, както и
за връщането им обратно до първоначалния сборнен пункт. При явяване на
посочения от Организатора адрес, печелившите следва да удостоверят
самоличността и възрастта си с документ за самоличност, както и да докажат
съществуващата си регистрация в приложението MyTelenor с MSISDN (мобилен
номер), който е бил изтеглен като печеливш (това следва да стане чрез
показване на Организатора на мобилното устройство, на което е инсталирано
приложението и в което печелившият е влязъл с изтегления MSISDN (мобилен
номер). При отказ от удостоверяване по посочените начини, Организаторът си
запазва правото да откаже на печелившия ползването на наградата.
Документът за самоличност не се сканира и/или копира от Организатора.
Допълнителни инструкции, в случай че са необходими такива, за получаването
на наградите ще бъдат дадени на финално потвърдилите печеливши
участници.
При осигуряване на наградата победителят носи отговорност за коректно
попълнени свои лични данни, които ще се обработват с цел получаване на
наградата.
За избягване на всякакво съмнение, Теленор не носи отговорност, в случай че
личните данни на победителя са некоректно попълнени и поради тези причини
наградата не може да се предостави.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхранението на лични данни в настоящата
Кампания се урежда от настоящите Правила за провеждане на Кампанията и от
Политиката за личните данни при провеждане на кампании на Теленор
България, публикувана на http://www.telenor.bg/privacy/privacy-policy-campaigns/.
С участието в Кампанията участникът потвърждава, че е запознат и приема
Политиката за лични данни при провеждане на кампании.
Личните данни на наградените печеливши в Кампанията се съхраняват според
сроковете на Политиката за личните данни при провеждане на кампании на
Теленор България.
Личните данни на участниците, които не бъдат изтеглени в томболата, ще
бъдат изтрити в срок от 3 (три) месеца след 18.06.2019 г.
Организаторът
се
задължава
относно
събирането,
обработването,
използването, съхранението и унищожаването на личните данни на
участниците и печелившите в Кампанията да спазва разпоредбите на Закона за
защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането
му.
Всеки участник, спечелил награда, изрично и доброволно се съгласява да бъде
фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното
пространство, в електронни и печатни медии, интернет страницата на
Организатора, социални мрежи и др., като печеливш в кампанията без каквото
и да било допълнително заплащане от страна на Организатора.
С факта на участие в Кампанията всеки участник се съгласява изцяло с
настоящите условия и правила, декларира, че е предоставил доброволно
съответните свои лични данни и информация, и дава изричното си съгласие
същите да бъдат използвани, обработвани и съхранявани от Организатора,
включително да получава повиквания и кратки текстови съобщения (SMS) за
целите на настоящата Кампания, в това число за предоставяне на спечелена
награда и уточняване на детайли в тази връзка.
X. ДРУГИ УСЛОВИЯ
С участието си в Кампанията в периода на провеждането ѝ всеки участник
декларира, че се е запознал с условията и правилата за провеждането ѝ и се
съгласява изцяло с тях.
Организаторът си запазва правото да предприеме всички необходими мерки в
случай на измама или опити за измама, които могат да рефлектират негативно
върху имиджа на Кампанията и/или на Организатора. Всеки опит за измама
и/или незаконосъобразни действия ще доведе до дисквалифициране на
участника, за което последният ще бъде уведомен от Организатора със
съобщение във входящата кутия на приложението MyTelenor.
Настоящите условия и правила са публикувани в мобилното приложение
MyTelenor.
Организаторът на Кампанията има право, с което участниците се съгласяват,
да променя и допълва настоящите условия и правила по всяко време, като
публикува съответните изменени/допълнени условия и правила в мобилното
приложение MyTelenor.
Промените влизат в сила от момента на публикуването им.

Победител в настоящата Кампания няма право на замяна на спечелена
награда с паричната ѝ равностойност, както и да прехвърля наградата на друго
лице, като наградата може да се ползва само от ползвателя на MSISDN
номера, от който е спечелена.
Всеки участник се съгласява и приема, че спечелването на награда в
Кампанията може да породи допълнителни разходи за него, които не са
включени в наградата в раздел VI (напр. транспортни разходи и др.).
Участникът е отговорен за заплащането за негова сметка на всички разходи,
свързани с получаването и използването на награда от Кампанията, извън
изрично посочените в раздел VI от настоящите Правила и условия за
провеждане на Кампанията.
Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с участието
в Кампанията и с използването на спечелена награда.
Организаторът не носи отговорност, ако печелившият участник е
възпрепятстван да ползва наградата си.
Организаторът не носи отговорност, в случай че поради независещи от него
обстоятелства не може да осигури посещението на снимачната площадка,
включително и ако бъде възпрепятстван от продуцента на филма.
Организаторът запазва правото си да променя датата на ползване на
наградата.
XI. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
Всички спорове между Организатора и участниците и печелившите се решават
добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а
при невъзможност за това – съгласно приложимото законодателство на
Република България и от компетентния български съд, находящ се в гр. София.

