ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА
НА ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
„Аромат от Франция или вкус от Испания?“
I. Организатор на играта
1. Организатор на играта е „ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД,
регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК
175074752, със седалище и адрес на управление град София, бул.
България 49, бл.53Е, вх. В, ет. 7.
2. Решението на „ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД за провеждане на
играта, съгласно настоящите условия, е окончателно и задължително
за всички негови Участници.
II. Описание на играта:
1. Играта „Аромат от Франция или вкус от Испания?“ на „ПРОФИ
КРЕДИТ България“ ЕООД се провежда в социалната мрежа Facebook и
се състои в предоставяне на отговор на следния въпрос, поместен като
публикация на официалната Facebook страница на Организатора:
„Аромат от Франция или вкус от Испания - избери какъв подарък искаш
за 14-ти Февруари? Френски парфюм или комплект испански вина
(червено, бяло и розе)? Сподели с нас и приятелите си какво
предпочиташ и участваш в томболата“.
2. Всяко физическо лице, регистрирано в социалната мрежа Facebook,
което отговори на поставения въпрос чрез коментар под публикацията,
участва в томбола за спечелването на награда – подаръкът, който е
посочил в коментара си. Томболите са две, по една за следните награди
– френски парфюм и комплект испански вина (червено, бяло и розе).
Наградите са с марка и разфасовка по преценка на Организатора.
3. На 15.02.2019 г., на томболен принцип ще бъдат изтеглени 2
печеливши участника – по един за всяка от двете томболи, от тричленна
комисия – служители на ПРОФИ КРЕДИТ България. Всеки участник
може да спечели само една награда, независимо дали е участвал в
играта с едно или повече от едно потребителско име, регистрирано във
Facebook. Всеки участник участва в тегленето за наградата - подаръкът,
който е пожелал в коментара си – френски парфюм или комплект
испански вина.
4. Потребителските имена на спечелилите участници ще бъдат обявени
на 15.02.2019 г. във Facebook страницата на „ПРОФИ КРЕДИТ
България“ ЕООД.
5. Печелившите участници от томболата ще бъдат уведомени от
Организатора в тридневен срок от тяхното обявяване чрез лично
съобщение към Facebook профила им, от който са участвали в играта,
от Facebook профила на „ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД.

6. Наградата ще бъде изпратена на печелившите участници по куриер
и за сметка на организатора, в срок от 10 (десет) работни дни, считано
от момента, в който организаторът е уточнил с печелившия участник
ден и адрес за доставка съгласно раздел V, т. 2.

III. Период на провеждане на играта:
От момента на обявяването на играта на Facebook страницата на
организатора на 08.02.2019 г. до 23:59:59 часа на 14.02.2019г.
IV. Участници:
„Участник“, е всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, имащо
местожителство на територията на Република България, регистрирано
е в социалната мрежа Facebook, и се е включило в играта, като е
отговорило на въпроса в публикацията чрез коментар под нея в
периода, посочен в раздел III от тези общи условия. Служители и
сътрудници
на
организатора
нямат
право
да
получат
награда. Участието в играта не е обвързано с кандидатстване и/или
сключване на договор за кредит.
V. Допълнителни условия:
1. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от
него данни във връзка с участието си в играта. Организаторът има
право да лиши всяко лице от участие в играта при нарушаване на което
и да е от условията по нея.
2. В случай че печеливш участник не отговаря на съобщения във
Facebook в рамките на 3 работни дни (при не по-малко от три опита за
осъществяване на връзка на ден), считано от датата на обявяване на
печелившите и, в случай че той сам не осъществи връзка с
организаторите на телефон *7011 от мобилен телефон, 0700 17 011 (на
цената на един градски разговор) или чрез съобщение към
организатора във Facebook в срок от 30 календарни дни след
публикуване на информация за печелившите участници на страницата
на “ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД във Facebook, този печеливш
участник не може да претендира за наградата на по-късен етап,
съгласно тези общи условия.
VІ. Териториален обхват
Играта се провежда на територията на Република България.

VII. Публичност
Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за
целия период на продължителност на играта на интернет страницата на
“ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД на адрес www.proficredit.bg, секция
„Общи условия“, както и ще бъдат достъпни и през линк от Facebook
страницата на организатора, където всеки заинтересован може да се
запознае с тях.
VIII. Лични данни
Играта се провежда при спазване изискванията на законодателството
за защита на личните данни. Данните на всички участници ще бъдат
обработвани с цел участието им в настоящата игра, а на печелившите
- с цел уведомяването за спечелването на награда съгласно начина,
посочен в т. 5 на раздел II. „Описание на играта“ и предоставянето на
спечелената награда. Освен с цел уведомяване, публикуването на
потребителското име на Facebook страницата на „ПРОФИ КРЕДИТ
България“ ЕООД се извършва с рекламна цел. Данните на участниците
ще бъдат обработвани и съхранявани от ПРОФИ КРЕДИТ България
ЕООД в база данни при спазване на настоящите условия, политиката за
обработка на лични данни и изискванията на законодателството за
защита на личните данни.
IX. Заключителни разпоредби
1. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и
допълва настоящите общи условия на играта, като за целта промените
следва да бъдат обявени и достъпни за всички участници съобразно
раздел VII. „Публичност“. Всеки участник може да позвъни на *7011 от
мобилен телефон или на 0700 17 011 (на цената на един градски
разговор), да посети корпоративната уеб страница www.proficredit.bg
или Facebook страницата на Организатора, където да получи
необходимата му допълнителна информация, свързана с играта.
2. Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в играта
се решава по взаимна уговорка. В случай че, такава не може да бъде
постигната, случаят се отнася към компетентния съд.

