ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРA НА СТЕНАТА (TIMELINE) НА СТРАНИЦАТА НА LOCTITE
BULGARIA ВЪВ FACEBOOK
Раздел I
Общи разпоредби
Играта, провеждана на страницата на Loctite Bulgaria, се организира и провежда от „Хенкел
България“ ЕООД и Сайт Медия ЕООД (заедно наричани „Организатори” и поотделно съответно
ХЕНКЕЛ и АГЕНЦИЯТА).
1. Играта „Счупеното носи щастие, а залепеното – радост“ ("Играта") се организира по инициатива
на „Хенкел България“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК:
203767229, със седалище и адрес на управление: жк. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 2, ет.4,
e-mail: henkel.bulgaria@henkel.com , тел: (02) 806 39 00 ("ХЕНКЕЛ").
2. В Играта може да се участва от 11:00 ч. на 26.11.2018 г. до 24:00 ч. на 16.12.2018 г. в ("Период
на Играта").
3. Участието в Играта е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организаторите, а именно
лепило Loctite (един от следните продукти: Loctite Super Bond Liquid, Loctite Super Bond Power Gel,
Loctite Super Bond Power Easy, Loctite Super Attak Liquid, Loctite Supper Attak Gel, Loctite Super Attak
Control, Loctite Perfect Pen), закупено от търговската мрежа в България, без ограничение на
търговеца.
4. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. В Играта може да
вземе участие всяко физическо лице с местоживеене в България, на възраст над 18 години, което
има свой профил във Facebook. В Играта не може да участва участник, който използва чужд
Facebook профил. В Играта не могат да участват служителите на ХЕНКЕЛ и на АГЕНЦИЯТА, членове
на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини
до втора съребрена степен), както и всички физически лица, взели участие в организацията и
провеждането на Играта. Юридически лица също нямат право да участват в Играта.
5. С участието си в Играта всеки участник приема настоящите Общи условия и се съгласява да
спазва техните разпоредби.
Раздел II
Механизъм на Играта

6. За да се включи в Играта, всяко физическо лице, което отговаря на условията по т. 4 по-горе
("Участник"), трябва да изпълни следните стъпки:
- за закупи продукт лепило Loctite (един от следните продукти: Loctite Super Bond Liquid, Loctite
Super Bond Power Gel, Loctite Super Bond Power Easy, Loctite Super Attak Liquid, Loctite Supper Attak
Gel, Loctite Super Attak Control, Loctite Perfect Pen)
- Да качи снимка във Facebook профила си, отговаряща на темата на играта – „Счупеното носи
щастие, а залепеното – радост“.
- Снимката трябва да включва залепен предмет със секундно лепило Loctite , както и използваното
лепило Loctite (един от следните продукти: Loctite Super Bond Liquid, Loctite Super Bond Power Gel,
Loctite Super Bond Power Easy, Loctite Super Attak Liquid, Loctite Supper Attak Gel, Loctite Super Attak
Control, Loctite Perfect Pen)
- да посочи в описанието на снимката #ЗалепииСпечели и @LoctiteBulgaria.
- да направи поста публичен.
Раздел III
Награди
7. Участниците, които са изпълнили условията на Раздел II от настоящите Общи условия, имат право
да участват в разпределението на наградите:
- 150 бр. Loctite Perfect Pen и
- 2 бр. уикенд за двама във Велинград.
Награда Loctite Perfect Pen ще получат първите 150 участника в играта, които са публикували пост,
отговарящ на условията, посочени в по т. 6 по-горе.
Определянето на печелившите на 2 бр. уикенд в България ще се проведе на два етапа:
-

първи етап – вътрешно жури, от представители на компанията и Агенцията, ще избере 10
финалиста, които са публикували пост, отговарящ на условията, посочени в по т. 4 по-горе
в срока на играта. Критерий за избора на финалистите ще бъде оригиналността на
съдържанието на поста на съответния участник.

-

Втори етап – снимките на избраните финалисти ще бъдат публикувани на страницата на
Loctite Bulgaria във Facebook на 10.12.2018 г., като всеки един от тях ще бъде поставен във
специалната фоторамка на играта. Снимките ще събират реакции на фенове в периода от
10.12.2018 до 16.12.2018, 24:00 ч. и двамата финалисти, събрали най-много реакции ще
получат голямата награда в играта.

8. Всеки Участник, който е изпълнил условията на Раздел II по-горе, има право да участва в Играта
(включително в разпределението на наградите) само веднъж. Участник, участвал в Играта повече
от 1 път, участва единствено с първия си опит.
9. Спечелилите Участници (т.е. имена/псевдоним и снимка на спечелилия Участник, посочени на
техния Facebook профил, с който е участвал в Играта) ще бъдат обявени на официалната Facebook
страница на Loctite Bulgaria (https://www.facebook.com/loctitebulgaria) съответно:
- на 10.12 2018 г. за награда Loctite Perfect Pen и
- на 17.12.2018 г. за награда уикенд за двама във Велинград.
Също така ще бъдат обявени в края на Общите условия, достъпни за целия период на кампанията
в

раздел

“Notes”

на

Facebook

страницата

на

Loctite

Bulgaria

(https://www.facebook.com/loctitebulgaria).
10. Печелившите трябва да изпратят на Организаторите, в срок до 10 дни от датата на публикацията
по т. 9, на имейл henkel@sitemedia.bg следните свои лични данни: три имена, телефон за контакт
и адрес за доставка на наградата, заедно с попълнена и подписана Декларация за съгласие за
обработка на лични данни, която ще бъде публикувана със списъка с печеливши.
11. Организаторите може да се свърже с печеливши Участници на предоставения телефон за
контакт с оглед уточняване на доставката на наградата. Спечелилите награда уикенд във Велинград
ще могат да изберат удобен за тях уикенд, но не по-късно от 30.04.2019 г.
12. Участници, които не са се свързали с Организаторите съобразно условията на т. 10 от Общите
условия, не са предоставили свои точни и верни лични данни (в съответствие с т.10 от Общите
условия), губят правото си да получат награда.
13. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга
награда. В случай на невъзможност от страна на Организаторите да предоставят описаната награда
по причини извън неговата воля, Организаторите си запазват правото да награди печелившия
Участник с друг вид награда на същата стойност.
14. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Закон
за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък,
които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта. С получаването

на наградата Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем
доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на
действащото българско законодателство. По повод задължението на Агенцията да подава справка
за изплатените доходи, спечелилите уикенд за двама във Велинград се задължават като
необходимо условие за получаване на наградата да предоставят информация относно своите пълни
имена и ЕГН, които ще посочи в декларация и ще я изпрати по куриер за сметка на Организаторите.
Удостоверяване пазарната стойност на наградата в съответствие с изискванията на ЗОДФЛ.
15. Агенцията се задължава да осигури и предостави на печелившите участници документ,
удостоверяващ стойността на наградата, по образец, установен от Министерство на финансите.
За тази цел и в изпълнение на изискванията на Закона за облагане доходите на физическите лица
(ЗОДФЛ), печелившите участници предоставят на Агенцията лични данни, както следва: трите
имена и ЕГН за издаване на служебна бележка по чл. 45, ал. 7 за доходи от други източници по чл.
35 от ЗДДФЛ.
16. Агенцията и „Хенкел България“ ЕООД поема задължението, съгласно правилата на Общия
регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни, да събира и обработва
личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, единствено по повод и във връзка с
Промоцията, съгласно условията на изрично предвиденото съгласие, предоставено във формата за
участие.
17. Печелившите участници следва да ползват служебната бележка при подаване на своята
годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите
лица. Организаторите не носят отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с
декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното
деклариране от страна на Участника.
Раздел IV
Други
18. Участниците в Играта са длъжни да спазват Общите условия на Играта. Те ще бъдат достъпни
за целия Период на Играта, на Facebook страницата на Организаторите като бележка в раздел
“Notes”.

19. Организаторите си запазват правото по всяко време да допълва или променя Общите условия,
когато това се налага поради промени в нормативни актове, искания и действия на регулаторни
органи, промяна в пазарните условия, поради системни нарушения на Общите условия, при
форсмажорни обстоятелства и/или при друга необходимост по преценка на Организаторите.
Промените ще бъдат отразявани и публикувани преди да влязат в сила на страницата на Loctite
Bulgaria във Facebook. Актуалните Общи условия могат да бъдат намерени в раздел „Notes“ на
страницата Loctite Bulgaria във Facebook.
20. Организаторите имат право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това по реда на т.
16, в случай че настъпят материални злоупотреби, промяна в пазарните условия, нарушаване на
настоящите Общи условия, форсмажорни обстоятелства и/или при друга необходимост по
преценка на Организаторите, като в тези случаи Организаторите не дължат компенсация на
Участниците.
21. Организаторите на Играта не са длъжни да води кореспонденция с Участниците, които не са
спечелили награда.
22. Организаторите не носят отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са
невъзможни или неуспешни, или за неполучена награда, в резултат на технически проблеми с
комуникационните системи.
23. Тази Игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с
Facebook.
24. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради
участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет). Разходите за доставка на
наградата са за сметка на Организаторите. Участникът може да направи справка за възможните
разходи за достъп до Интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се
свърже със своя мобилен или Интернет оператор и потърси информация за използвания от него
абонаментен план.
25. Организаторите не носят отговорност за неуспешни опити за достъп до интернет и/или Facebook
приложението по каквито и да било причини.

26. Организаторите не носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на
имущество или на Участника по време на участието му в настоящата Игра. Организаторите не носят
отговорност за предоставената награда, като такава се предоставя (ако е приложимо) съгласно
условията доставка на услугата от съответния доставчик.
27. Организаторите не носят отговорност за прекратяване на Играта. Организаторите не носят
отговорност, ако Facebook профилът на печелившия Участник не принадлежи на лицето, което е
водило кореспонденция с Организаторите съгласно раздел ІІІ и е посочило личните си данни, като
лице упълномощено да получи наградата, в резултат на което тя му е била връчена от
Организаторите.
28. Организаторите не носят отговорност за забава на доставките или невъзможност за получаване
и ползване на наградата поради местни официални празници или други обстоятелства, които не
зависят от волята на Организаторите и които възпрепятстват използването на наградата.
29. Ако Организаторите узнаят, че даден Участник не спазва изискванията на Общите условия,
съответният Участник ще бъде дисквалифициран без допълнително уведомление. Организаторите
си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно,
несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези
случаи решението на Организаторите ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително
обсъждане.
30. Организаторите не носят отговорност за претърпени от Участника и/или трето лице загуби и/или
вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност.
31. Ако Организаторите узнаят, че даден Участник е използвал фалшива идентичност, създава или
е създал фалшив/-и профил/-и в социалната мрежа, с цел повече участия в Играта и/или по какъвто
и да било начин нарушава механизма на Играта и/или Общите условия на Играта, съответният
Участник ще бъде дисквалифициран без допълнително уведомление, като в такъв случай
съответният Участник губи правото на спечелена награда, в случай че се е класирал за такава.
32. Евентуално възникнали спорове между Организаторите и Участниците в нея се решават чрез
преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на
компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези
Общи условия на Играта няма да засяга действителността или приложимостта на останалите

разпоредби. Нищожността на отделни разпоредби не влече нищожност на Общите условия на
Играта, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона. Към съдържанието на
настоящите Общи условия на Играта и провеждането на Играта се прилага действащото
законодателство на Република България.
33. С участието си в Играта, Участникът се съгласява, че носи отговорност (и Организаторите не
носят отговорност пред Участника или пред което и да е трето лице) за всяко нарушение на
неговите задължения съгласно настоящите Общи условия и за всички последици от такова
нарушение.
Раздел V
Информация свързана със защитата на личните данни
34. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС)
2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД):
„Хенкел България“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК:
203767229, със седалище и адрес на управление: жк. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 2, ет.4,
e-mail: henkel.bulgaria@henkel.com , тел: (02) 806 39 00 (Организаторите)
и
Сайт Медия ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 202206702,
със седалище и адрес на управление: ул. Струма 4, София 1202, и адрес за кореспонденция: ул.
Камен Андреев 15-17, София 1303; e-mail: henkel@sitemedia.bg, тел: +359 898 609395 (Агенцията)
35. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване
-

Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта
За целите на участието в Играта, Организаторите събират и обработват следните данни на
участниците – публикувано във Facebook име или псевдоним и Facebook-ID, което
представлява набор от цифри, на база на които се идентифицира съответния потребител.
Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а
от ОРЗД, който приемайки условията на играта се съгласява с обработването на посочените
лични данни.
Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

-

Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с
получаването на награда.

С цел получаване на награда, печелившият Участник следва да предостави пълни имена,
адрес за доставка и телефонен номер. Доколкото тази информация се изпраща до
посочения от Организаторите имейл, автоматично събираме и обработваме електронния
адрес на печелившия Участник. Основание за обработване на данните за доставка на
наградата – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Организаторите
и печелившия, по-конкретно участие в играта и предоставяне на награда от страна на
Хенкел България, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД.
С цел спазване на законовите изисквания за деклариране на предоставената награда, в
допълнение на вече посочените лични данни, печелившият Участник следва да предостави
своето ЕГН. Основание за обработване на ЕГН е законово задължение във връзка с
деклариране на предоставената на печелившия Участник награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква
в от ОРЗД във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.
36. Получатели/категории получатели на данните
Личните данни необходими за участието в играта и получаването на награда – публикуван във
Facebook псевдоним, Facebook-ID, име, имейл, адрес за доставка и телефонен номер може да
бъдат обработвани от търговски партньори на Организаторите, участващи в организацията на
играта.
Личните данни необходими за деклариране на предоставената награда – име и ЕГН ще бъдат
предоставени на Национална агенция за приходите.
37. Срокове за обработване/заличаване на личните данни
Данните необходими за участие в играта ще бъдат обработвани от Организаторите и търговски
партньори, участващи в организацията на играта в срок от 3 месеца, след приключване на играта.
Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно име, адрес и телефонен номер
ще бъдат заличени в срок от 3 месеца след като Организаторите получи данните по имейл от
Участника. В този срок се заличава имейл кореспонденцията с печелившия Участник.
Личните данни, необходими за деклариране на наградата – пълно име и ЕГН, ще бъдат обработвани
в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен
контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.
38. Вашите права, като субект на данни
Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или
изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците
имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да

бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така
и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в играта може да
бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв
случай, Участникът губи правото на участие в играта.
Печелившият Участник, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му
данни, свързани с деклариране на наградата – име и ЕГН, докато не изтече посоченият срок от 11
години.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде
сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените
данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на
длъжностното лице по защита на личните данни.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на
адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл
или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.
39. Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:
„Хенкел България“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК:
203767229, със седалище и адрес на управление: жк. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 2, ет.4,
e-mail: dataprotection_bulgaria@henkel.com , тел: (02) 806 39 00
Сайт Медия ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 202206702,
със седалище и адрес на управление: ул. Струма 4, София 1202 и адрес за кореспонденция: ул.
Камен Андреев 15-17, София 1303, e-mail: henkel@sitemedia.bg, тел: +359 898 609395

