ПРАВИЛНИК НА КАМПАНИЯТА „Поръчай лаптоп Acer и участвай в томбола за 1 от 10 ваучера по
50 лв. за бъдеща покупка”

1.

ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

Организатор на играта „Поръчай лаптоп Acer и участвай в томбола за 1 от 10 ваучера по 50 лв. за
бъдеща покупка” (наричана по-долу „Кампанията“) е „Емаг интернешънъл“ ООД (наричано по-долу
„еМАГ“ или „Организатор“), със седалище и адрес на управление в България, гр. София 1750, бул.
„Цариградско шосе“ № 40, с ЕИК 203187055

2.

СРОК НА КАМПАНИЯТА. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1. Кампанията се провежда в периода от 15.04.2019 г. до 30.04.2019 г., вкл.
2.2. Кампанията се провежда чрез сайта www.emag.bg и мобилното приложение на eMAG,
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 следните продукти, предлагани на Платформата от eMAG („Избраните
продукти“):
Име на продукт

Модел
продукта

на

Лаптоп Acer Aspire Nitro 5, Intel® Core™ i7-8750H (до 4.10 GHz, 9 MB Cache),
15.6" FullHD 144 Hz IPS Anti-Glare, HD Cam, 8 GB DDR4, 512 GB SSD, nVidia
NH.Q3LEX.034_BG
GeForce GTX 1050Ti 4 GB DDR5, 802.11ac, BT 5.0, Backlit Keyboard, Linux, BG
клавиатура
Лаптоп Acer Aspire 7 A715-71G-76HW с процесор Intel® Core™ i7-7700HQ 2.8
GHz (до 3.8 GHz, 6 MB Cache) 15.6" LCD ComfyView FullHD, 8 GB DDR4, 1 TB HDD
NX.GP9EX.035_BG
+ 256 GB SSD, NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti (4 GB GDDR5), Linux, BG
клавиатура
Лаптоп, Acer Aspire 5 A515-51G-80WS с процесор Intel Core i7-8550U (up to
4.00GHz, 8MB), 15.6" FullHD IPS (1920x1080) AG, HD Cam, 8GB DDR4, 1TB HDD, NX.GT0EX.005_BG
nVidia GeForce MX150 2GB GDDR5, 802.11ac, BT 4.2, Linux, Black, BG keyboard

Лаптоп Acer Aspire 5, A515-52G-395Q with Intel Core i3-8145U (up to 3.90GHz,
4MB), 15.6" FullHD AG, 8GB DDR4, 1TB HDD, nVidia GeForce MX130 2GB GDDR5, NX.H14EX.006_BG
802.11ac, BT 4.2, Linux, Black, BG keyboard
Лаптоп Ultrabook Acer Swift 3 SF314-51-31U4 с процесор Intel Core i3-6006U,
2.00 GHz, 14“ HD LED ComfyView, 4GB RAM, 128GB SSD, Intel HD Graphics 520, NX.GKBEX.029_BG
Windows 10 Home 64-bit, Sparkly Silver, BG клавиатура
Лаптоп Acer Aspire Nitro 5, AN515-52-73HB with Intel Core i7-8750H (up to
4.10GHz, 9MB), 15.6" FullHD IPS Anti-Glare, 8GB DDR4, 1TB HDD+256GB SSD,
NH.Q3LEX.052_BG
nVidia GeForce GTX 1050Ti 4GB DDR5, 802.11ac, BT 5.0, Backlit Keyboard, Linux,
BG keyboard
Лаптоп Acer Aspire 3, A314-32-C8AP with Intel Celeron N4100 Quad-Core (up to
2.40GHz, 4MB), 14" HD Anti-Glare, 4GB RAM DDR4, 128GB SSD, Intel UHD NX.GVYEX.006_BG
Graphics 600, 802.11ac, BT 4.1, Linux, Black, BG keyboard
Лаптоп Acer Aspire 3, A315-32-P9V9 with Intel Pentium N5000 Quad-Core (up to
2.70GHz, 4MB), 15.6" FullHD Anti-Glare, 4GB DDR4, 128GB SSD, Intel UHD NX.GVWEX.012_BG
Graphics 605, 802.11ac, BT 4.1, Linux, Black, BG kayboard
Лаптоп Acer Aspire 5, A515-52G-51BX with Intel Core i5-8265U (up to 3.90GHz,
6MB), 15.6" FullHD IPS AG, 8GB DDR4, 256GB SSD, nVidia GeForce MX150 2GB NX.H15EX.022_BG
GDDR5, 802.11ac, BT 4.1, Linux, Black
Лаптоп Acer Aspire Nitro 5, AN515-52-75LT with Intel Core i7-8750H (up to
4.10GHz, 9MB), 15.6" FullHD IPS Anti-Glare, 8GB DDR4, 1TB HDD+256GB SSD,
NH.Q3XEX.026_BG
nVidia GeForce GTX 1060 6GB DDR5, 802.11ac, BT 5.0, Backlit Keyboard, Linux,
BG keyboard

4.

МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

4.1. За да се включи в Кампанията, всеки участник на Платформата трябва да изпълни следните
условия:
- да направи поръчка на един или повече Избрани продукти, предлагани чрез Платформата
(„Поръчката“);
- Поръчката следва да бъде направена в периода на Кампанията, посочен в т. 2.1;
- Участникът следва да плати поръчката си и да не упражни правото си на отказ.
- 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 на един
или повече от Избраните продукти, но в поръчката остава поне един Избран продукт, то правото на
участие не се губи.

- един Участник не може да участва с повече от една Поръчка.

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.randomwinners.com, 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.
4.3. Първото име на печелившите Участници и първата буква от фамилията им, заедно с част от
номера на направената или една от направните поръчки на Избран(и) продукт(и), ще бъде
обявени в на следния линк: https://www.emag.bg/blog/. Данните за изтеглените печеливши, ще
останат публични в рамките на 20 дни от публикуването им.
4.4. Тегленето на томболата ще се извърши на 01.06.2019 г.

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 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 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 на 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 периода от 01.06.2019 до 30.06.2019г.

6. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
6.1. 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.

6.2. 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.
6.3. 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.
6.4. Форсмажорните обстоятелства ще бъдат обявени на Интернет страницата www.fashiondays.bg.

7. ТАКСИ И ДАНЪЦИ
7.1. 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.
7.2. При искане от страна на печелившия, Организаторът ще му издаде документ, 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 разбират, че техните лични данни се обработват от
„Емаг интернешънъл“ ООД, дружество със седалище и адрес в гр. София 1750, р-н „Младост I“, бул.
„Цариградско шосе“ 40, сграда Европарк, ет. 6, с ЕИК 203187055, в качеството си на администратор
на лични данни, които се събират и обработват във връзка с Кампанията. Личните данни на
Участниците ще се обработват единсвено за целите, за които са събрани, а именно за провеждане
на Кампанията и за период от време, необходимо за провеждането ѝ.
9.2. На участниците в кампанията са им гарантирани правата, предвидени в Закона за защита на
личните данни, в Регламент (ЕС) 2016/679.

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 правото 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.bg.
9.5. Участниците в Кампанията могат да подадат оплакване до Националния орган за защита на
личните данни в Румъния (на адрес: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București,
Romania; телефон: 40.318.059.211 или +40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro).
9.6. Обработваните данни могат да се предоставят само на следните получатели: субектът на
данните и компетентните органи, имащи право да ги получат.
9.7. Тъй като винаги сме отворени към това да чуем Вашата гледна точка и да Ви предоставим
всякаква допълнителна информация, от която може да имате нужда във връзка с обработването на
личните Ви данни, ние Ви окуражаваме да се свържете с длъжностното лице по защита наа личните
данни на еМАГ на data.protection@emag.bg.

10. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
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:
„ЕМАГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД

