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ПРАВИЛНИК НА КАМПАНИЯТА „ПАЗАРУВАЙ И МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИШ
ВАУЧЕР ЗА 1000 ЛВ.”
1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
Организатор на играта „ПАЗАРУВАЙ И МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИШ ВАУЧЕР ЗА 1000
ЛВ.” (наричана по-долу „Кампанията“) е DANTE INTERNATIONAL S.A. (наричано по-долу
„Dante“ или „Организатор“), със седалище и адрес на управление в Румъния, гр. Букурещ,
ул. „Виртуций“ № 148, сектор 6, регистрирано в румънския Търговски регистър с номер
J40/372/2002, ЕИК RO14399840

2. СРОК НА КАМПАНИЯТА. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
2.1. Кампанията се провежда в периода от вечерта след 19:00 ч. на 21.01.2019 г.
до 31.01.2019 г., вкл.
2.2. Кампанията се провежда чрез сайта www.fashiondays.bg и мобилното
приложение на Fashion Days, наричани с общото наименование „Платформата“.

3. УЧАСТНИЦИ И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ В КАМПАНИЯТА
3.1. В Кампанията могат да участват пълнолетни физически и юридически лица,
които използват Платформата („Участници“).
3.2. Кампанията се отнася до всички продукти, предлагани на Платформата от
Организатора.

4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
4.1. За да се включи в Кампанията, всеки участник на Платформата следва да
изпълни следните условия:
- да направи поръчка в размер на над 10 лв., която да включва един или повече
продукти, предлагани чрез Платформата („Поръчката“);
- поръчката следва да бъде направена в периода на Кампанията (от вечерта на
21.01.2019 г. до 31.01.2019 г. (включително);
- участникът следва да плати поръчката си и да не упражни правото си на отказ в
степен да намали стойността й под 10,01 лв.
- поръчката да не бъде анулирана или Участникът да не се откаже от договора,
сключен от разстояние. В тези случаи Участникът губи правото за включване в томболата
за награда. В случай, че правото на отказ от договора, сключен от разстояние е упражнен
само по отношениe на част от стоките и с това стойността на останалите стоки се намали
под 10 лв., то правото на участие се губи.
- един Участник може да участва с повече от една Поръчка.
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4.2. Всеки Участник в Кампанията, изпълнил всички условия на т. 4.1 от настоящите
правила, ще получи правото да се включи в томбола за изтегляне на печеливш Участник.
Томболата ще се проведе с помощта на услугата https://www.miniwebtool.com/randompicker/, без за това да се използват каквито и да е техни лични данни. Тегленето ще се
извърши на база на номерата на поръчките, с които участниците са се регистрирали в
Платформата. Организаторът ще даде отделен номер на всяка поръчка и тегленето ще
се извърши измежду тези номера.
Ще бъдат изтеглени и двама резервни участника.
4.3. Името на печелившия Участник, заедно с номера на направената поръчка, ще
бъде обявен в настоящия Правилник до 3 работни дни от датата на теглене на томболата.
Правилникът, заедно с изтегления Печеливш, ще остане публичен в рамките на 20 дни
от публикуването на печелившия.
4.4. До 7 дни от обявяване на печелившия Участник Организаторът ще изпрати на
спечелилия Участник и-мейл, с който иска съгласието му имената му да бъдат
публикувани в Правилника на кампанията. В отговор на получения по предходното
изречение и-мейл, участникът трябва да изпрати и-мейл-отговор, в който да изрази
изричното си съгласие за това. Ако спечелилият участник не даде съгласието си за това
или не отговори на изпратения му от Организатора и-мейл в рамките на 3 календарни
дни от изпращането му, давайки съгласието си, така както се изисква в настоящата
клауза, то наградата няма да му бъде изпратена. В този случай Oрганизаторът ще
изпрати същото запитване до първата изтеглена резерва, съгласно т. 4.2 по-горе и ще
даде възможност на този участник да получи наградата, при условията, посочени в
настоящата точка.
4.5. Печелившият Участник, който даде съгласие имената му да бъдат публикувани
публично чрез настоящия Правилник, ще получи от Организатора ваучер за пазаруване
в Платформата на стойност 1000 лв. Организаторът ще изпрати ваучера в електронен
формат на и-мейла, посочен при създаване на акаунта на участника в Платформата, през
който акаунт е направена Поръчката Fashion Days. Ваучерът може да бъде използван за
следваща поръчка в период от 6 месеца, считано от датата на получаване на ваучера.
4.6. Тегленето на томболата ще се извърши на 05.03.2019 г.
5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА FASHION DAYS ВАУЧЕРА ЗА ОТСТЪПКА
5.1. Ваучерът не може да бъде заменян за паричната му стойност.
5.2. Ваучерът не може да се прехвърля на трети лица.
5.3. Използването на ваучера става, след като кодът му се въведе при регистрацията
на нова поръчка на указаното за това място в Платформата.
5.4. Ако покупката, към която се прилага ваучера е на по-висока стойност от тази
на ваучера, то разликата следва да се доплати от Участника. В случай, че поръчката,
към която се прилага ваучерът, е на стойност по-ниска от тази на ваучера, то
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спечелилият участник губи разликата.
5.5. Поръчка, към която се прилага ваучерът, следва да се направи само чрез
Платформата.
5.6. Ваучерът може да се използва само за една поръчка. Ваучер, получен в резултат
на провеждане на Кампанията не може да се комбинира с какъвто и да е друг ваучер/код
за отстъпка, независимо от основанието за получаването му.
5.7. Ваучерът може да бъде използван за следваща поръчка в период от 6 месеца,
считано от датата на получаване на ваучера.
6. ПРАВИЛНИК НА ИГРАТА
Правилникът на кампанията „ПАЗАРУВАЙ И МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИШ ВАУЧЕР ЗА
1000 ЛВ.” е на разположение безплатно за всеки Участник в Кампанията на уебсайта
www.fashiondays.bg, както и при поискване от адреса за кореспонденция на
Организатора: Romania, Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr 15-23, Swan Office Park, Windsor
Building, et. 5, jud Ilfov.
7. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
7.1. Форсмажорните обстоятелства представляват всякакви събития, които не може
да бъдат контролирани, предотвратени или предвидени от Организатора и които биха
могли или са довели до невъзможността за изпълнение на задълженията му, поети с
настоящия правилник.
7.2. Ако възникне форсмажорно обстоятелство, което възпрепятства и/или забавя
изцяло или частично изпълнението или продължаването на Кампанията, Организаторът
ще бъде освободен от отговорността за изпълнение на неговите задължения през
периода, през който e възпрепятстван изцяло или е забавено изпълнението на
задълженията му.
7.3. Ако Организаторът се позове на форсмажорно обстоятелство, той е задължен да
уведоми участниците в Кампанията за неговата поява в 5 работни дни от възникването
на форсмажорните обстоятелства.
7.4. Форсмажорните обстоятелства ще бъдат обявени на Интернет страницата
www.fashiondays.bg.
8. ТАКСИ И ДАНЪЦИ
8.1. Организаторът не е отговорен за декларирането и плащането на такси, данъци
или други финансовите задължения, свързани с предлаганата награда, тъй като те са
задължение на печелившия.
8.2. При искане от страна на печелившия, Организаторът ще му издаде документ,
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указващ стойността на ваучера.
8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА
Настоящата Кампания може да бъде прекратена в случай на възникване на събитие,
което представлява форсмажорно обстоятелство и/или в случай на невъзможност от
страна на Организатора да изпълни ангажиментите си по нея, поради независещи от него
причини, включително поради промяна на законовите изисквания.
9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
9.1. С участието си в Кампанията участниците приемат, че личните им данни са
обработвани за целите, за които са били събрани, а именно за провеждане на
Кампанията.
9.2. На участниците в кампанията са им гарантирани правата, предвидени в
румънския Закон № 677/2001 относно защита на лицата по отношение на обработка на
личните данни и свободното движение на тези данни, в Регламент (ЕС) 2016/679, закон,
който въвежда ОРЗД, както и всякакви решения, заповеди, правила или регулацции,
издадени от Надзорния орган в Румъния и които имат за цел да защитят основни права
и свободи на засегнатите лица в частност правото им на поверителност във връзка с
приложимия закон относно защитата на личните данни в Румъния.
9.3. Участниците в кампанията имат следните права във връзка с личните им данни:
- правото да поискат достъп до данните им, правото да коригират всякакви грешки
във файловете си и/или да възразят срещу обработването на личните им данни,
- правото да се обърнат към надзорния орган или съд и правото да поискат изтриване
на данните им, правото да ограничат обработването на данните им и праото на пренос
на данните им, според случая.
9.4. За да упражнят правата си, участниците могат да се свържат с Организатора на
data.protection@emag.ro.
9.5. Ако участник има оплакване или съмнение относно начина, по който са
използвани неговите лични данни, той може да се свърже с нас и ние ще се опитаме да
разрешим въпроса възмжно най-скоро. Участникът има правото да подаде жалба пред
националния надзорен орган по всяко време.
Национален надзорен орган по обработване на личните данни
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru no. 28-30, 1st district, postal code 010336, Bucharest,
Romania
Телефон: +40.318.059.211 или +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
10. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
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10.1. В случай на опити за измами над системата, злоупотреба или действия от
всякакво естество за засягане на имиджа на Организатора последният си запазва
правото да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на възникналата
ситуация.
10.2. Организаторът няма да поема отговорност и не дължи каквото и да е
обезщетение, в случай че не може да предостави ваучер по настоящата кампания на
Участник, поради промяна или блокиране на е-мейл адреса му; неполучаването или
непрочитането на кореспонденцията от негова страна и др. независимо от причината за
това.
10.3. Организаторът няма да носи никаква отговорност и няма да дължи каквито и
да е обезщетения, в случай че спечелилият участник в кампанията не се възползва от
ваучера си в срока или при условията, описани в настоящия правилник, поради причини,
които не са свързани с него.
Организатор на кампанията:
DANTE INTERNATIONAL S.A.

Печеливш участник (ще бъде обявен до три дни след 05.03.2019 г.):
Име:
Номер на поръчка:

