
Спечели страхотни награди от VIVACOM 

Официални правила за участие в томбола в страницата на VIVACOM във 

Facebook 
 

1. Организатор на томболата  

"Българска телекомуникационна компания” EАД (VIVACOM), със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе” № 115 И. 

Решението на Организатора за провеждане на томболата съгласно настоящите 

правила е окончателно и задължително за Организатора и представителите и 
партньорите на организатора.  

2. Период за участие 

От 10.07.2017 г. до 30.07.2017 г., включително. 

3. Правила за участие 

3.1. Право на участие в томболата имат всички физически лица, навършили 18 години 

към датата на участие, които закупят или вземат на лизинг мобилен телефон Huawei, 

независимо от модела, в периода на томболата от магазинната мрежа на VIVACOM на 

територията на Република България. В томболата за разпределяне на наградите нямат 

право да участват служители на БТК ЕАД и на свързани компании, както и членове на 
техните семейства.  

3.2. Участието в томболата не е обвързано  със сключване на договор за предоставяне 

на електронна съобщителна услуга.  

3.3. С участието си в томболата участниците дават съгласието си, в случай че 

спечелят наградата, имената на Facebook профилите им да бъдат публикувани в 
страницата на VIVACOM във Facebook https://www.facebook.com/VIVAC0M/ . 

3.4. Печелившите в томболата се съгласяват да участват в последващи  рекламни 

активности, като Организаторът си запазва правото да използва имената и 

информация за местожителството на участниците, техни фотографии, аудио и/или 
видео записи за публично представяне. 

4. Награди: 10 броя селфи стик, 10 броя power bank устройства и 10 броя зарядни 
за автомобил.  

5. Механизъм на играта 

5.1. На страницата на VIVACOM във Facebook https://www.facebook.com/VIVAC0M/ ще 
бъде направена публикация за томболата. 

5.2. Всички лица по т. 3.1., които публикуват като коментар под публикацията по т. 

5.1. снимка, на която се вижда закупеният/взет на лизинг от магазинната мрежа на 

VIVACOM мобилен телефон Huawei (независимо от модела), направена в момента на 
закупуването му, могат да участват в томболата за разпределение на наградите.  

5.3. Всеки участник има право да участва в томболата само с един коментар със 
снимка под публикацията. 

6. Определяне на печелившите.  

6.1. Печелившите 30 участници ще бъдат изтеглени чрез специализиран софтуер на 
случаен принцип на 31.07.2017 г.  
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6.2. След изтегляне на печелившите по реда на т.6.1. ще бъдат изтеглени и 30 

резервни участници. По реда на изтеглянето на всеки резервен участник той може да 

замени спечелил съответната награда в случаите по т. 6.5 

6.3.Имената на печелившите и резервните участници ще бъдат обявени в страницата 

на VIVACOM във Facebook на 31.07.2017 г.  

6.4. Представител на Организатора ще се свърже със спечелилите в срок до 2 работни 

дни от провеждане на томболата чрез изпращане на лични съобщения до профилите 
им във Facebook, за да ги уведоми за наградите и за начина за получаването им. 

6.5. Ако Организаторът не успее да се свърже с някой от печелившите или не получи 

обратна връзка по реда и в срока по т. 7.1, този печеливш губи правото да получи 

своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред изтеглен 
резервен печеливш за съответната награда съгласно правилата в т.7.  

7.  Получаване на наградите  

7.1. В срок до 2 работни дни от уведомяване на печелившите по реда на т. 6.4., всеки 

от тях следва да предостави в лично съобщение до Организатора във Facebook 

следните данни: две имена, имейл адрес, телефон за връзка, точен адрес за 

получаване на наградата, снимка на касов бон, удостоверяващ покупката на 
мобилния телефон Huawei, с която снимка печелившият е участвал в томболата. 

7.2. Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност. 

7.3. Наградата се получава на посочения от съответния печеливш адрес за доставка 
на наградата.  

7.4. В случай че печелившият не получи своята награда поради причини, които не 

зависят от Организатора, или поради представяне на грешен и/или непълен адрес за 

доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава 
неспечелена.  

8. Допустимост 

8.1. Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите участници, 
които:  

8.1.1. Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на 
резултатите от играта.  

8.1.2. Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие. 

8.1.3. Използват нередовни, неоторизирани или дублирани имейл адреси.  

8.1.4. Са служители на Организатора и на свързани компании, както и членове на 
техните семейства.  

9. Лични данни 

9.1. С участието си в томболата участниците се съгласяват предоставените от тях 

лични данни да се използват от Организатора в качеството му на администратор на 

лични данни за целите на организиране на томболата, включително да предоставят 

тези данни на трети лица, ангажирани с организиране на томболата. Всички лични 

данни ще се събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на 

личните данни.  

9.2. Предоставянето на личните данни на участниците в томболата е гарантирано от 

Закона за защита на личните данни по отношение на лицата, чиито лични данни се 

събират и обработват, и движението на такива данни, и по-специално по отношение 

на правото на достъп до данните, правото за искане на поправка, правото на 
заличаване.  



Всеки участник може да упражни тези права, като изпрати писмена молба до 
Организатора на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 115 И. 

10. Отговорност 

10.1. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие 

в томболата, свързване с участника или получаване на наградата в случаи на 

непреодолима сила, случайни събития; предоставяне на непълен или неточен имейл 

адрес; грешни имена или несъществуващ или деактивиран Facebook профил; грешен, 

непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата; повреда на 

комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, 

системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по 

отношение на играта; недостъпност или липса на интернет или на интернет 

страницата или комбинация от тях; повреда на Facebook платформата и други 

подобни.  

10.2. Организирането, представянето, провеждането и правилата на томболата не се 
съгласуват с или управляват от Facebook Inc.  

11. Други условия  

11.1. Правилата  на настоящата томбола са достъпни на интернет страницата на 

VIVACOM www.vivacom.bg и във Facebook на адрес 
https://www.facebook.com/VIVAC0M/.  

11.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя настоящите 

правила, включително да прекрати томболата. Измененията влизат в сила от датата 
на публикуването им на адрес: https://www.facebook.com/VIVAC0M/. 
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