ОБЩИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „Рестарт на лятото с Xperia“
КАМПАНИЯТА „Рестарт на лятото с Xperia“, наричано накратко „Кампанията“ е организирана от:
Sony Mobile Communications AB (Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, VAT Number:SE5566156658-01) и
"Българска телекомуникационна компания” EАД (VIVACOM), със седалище и адрес на управление:
гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе” № 115 И, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК
831642181, наричани накратко „Организатори“.
Отговорен за изпълнението на кампанията е „Брокс Вижън“ EАД, ЕИК 121560067, със седалище и
адрес на управление в гр. София 1404, бул. България 111, F1 (Накратко „Агенцията“).
Като участник в нашата кампания вие трябва да спазите условията за участие, за да спечелите
някоя от наградите в нея. Още правни условия са налични на http://www.sonymobile.com/bg/legal/,
като вие приемате и се съгласявате с настоящите правила и те, без изключение, се прилагат в
кампанията. В допълнение, инструкциите как можете да участвате в нея съставляват част от тези
Общи условия.
Периодът на Участие в кампанията е от 10:00 ч. на 06.08.2018 до 21:00 ч. на 31.08.2018 г.
За да участвате, вие („Участник“) трябва да сте закупили телефон модел Xperia XA2 или Xperia XZ2
на Sony от магазин на VIVACOM в периода на кампанията, да влезете и да се регистрирате на
страницата на кампанията, достъпна на интернет адрес https://xperiances.online
Всеки участник трябва да бъде: минимум на 18 години в деня на подаване на заявката; да се е
съгласил с условията на кампанията и доброволно да е предоставил всички нужни детайли по
регистрацията, както са му били изискани в Кампанията, за да се запише за участие;
Кампанията се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за
участие за всички физически лица с постоянно местожителство на територията на Република
България, на възраст над 18 години. В Кампанията не могат да участват служители на
Организатора, Агенцията или свързаните с тях компании.

НАГРАДИ В КАМПАНИЯТА „Рестарт на лятото с Xperia“:
➢
➢
➢
➢

5 бр. безжични слушалки SONY STH40
5 бр. мобилни батерии SONY CP-V5B
10 бр. зарядно за кола SONY AN430
10 бр. Xperia раници + Xperia плажни кърпи

МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА:
Кампанията се провежда на уебстраницата http://xperiances.online.
За участие в „Рестарт на лятото с Xperia“:
Участникът следва да е извършил покупка на смартфон Xperia XA2 на Sony или Xperia XZ2 на Sony от
магазин на VIVACOM в периода 01.08.18-31.08.18.

Участникът завършва регистрацията си в томболата за наградите като попълни следните данни:
име и фамилия, мобилен номер, имейл, IMEI, дата на закупуване, град.
Всеки участник в играта има право на една (1) регистрация за извършена една (1) покупка, за която
може да спечели максимум една (1) награда. Всяка следваща покупка на смартфон Xperia дава
право на нова регистрация, повишавайки шанса за краен успех.
Всяка регистрация, която е завършена, но не предоставя валидни данни за извършена покупка
(грешен/неправилен номер на IMEI), ще бъде считанa за непълна и съответно невалидна.
Невалидните форми няма да бъдат третирани като легитимни участници в играта.
Организаторът си запазва правото да избере друг Победител в случай на основателни съмнения,
че даден участник е нарушил някое от Правилата за участие в играта и по този начин е ощетил
други участници.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградите ще бъде разпределени чрез автоматизиран софутер, на случаен принцип, между всички
потребители завършили успешно регистрацията на нов смартфон Xperia в активния период на
кампанията. Победителите ще бъдат обявени на Facebook страницата на Sony Mobile BG, достъпна
на https://www.facebook.com/sonymobilebg/ на 05.09.2018 г.
ДРУГИ УСЛОВИЯ:
•
•

•

Условията на настоящата игра са достъпни на интернет адрес http://xperiances.online
Личните данни на всички участници в кампанията „Рестарт на лятото с Xperia“ са защитени
в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в кампанията,
участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от
организаторите.
Събирани данни за целите на „Рестарт на лятото с Xperia“ са: име, фамилия, мобилен
номер, имейл, IMEI на устройство, град.

Целите на събирането на личните данни на участниците в играта са:
•
•

удостоверяване на покупка
за доставяне на спечелени награди

Данните се пазят за срок до 1 месец след края на кампанията. Всеки участник има право да поиска
достъп, корекция и/или заличаване на неговите лични данни от базата данни на Организатора,
като попълни и изпрати писмено искане до Организатора на адрес: https://broksvision.com/resign
Сайтът на кампанията може да съдържа линкове към външни сайтове. При никакви условия
Организаторът не носи отговорност, директно или индиректно, за загуби или други неприятности
причинени на Участника във връзка със съдържанието, стоките или услугите налични на тези
сайтове. Участниците трябва да отправят своите забележки директно към администраторите на
тези външни страници.
Уебсайтът трябва да бъде използван само за цели, разрешени от закона. Участията не трябва да
съдържат материал или съобщение, което е противозаконно, съдържа заплахи, обиди, клевети,

порнографско и недостойно съдържание и нарушава личните данни на други лица. Участия, които
не спазват горепосочените условия, ще бъдат дисквалифицирани без предварително известие.
Организаторът си запазва правото по всяко време и под каквато и да било форма, да променя или
прекъсва, временно или постоянно тази кампания, с или без предварително известяване на
Участниците.
Логото на Sony Mobile е търговската марка или регистрираната търговска марка на Sony Mobile
Communication AB. Sony е търговската марка или регистрираната търговска марка на Sony
Corporation.
С участието си в играта всеки участник декларира, че е запознат, с:
•
•
•
•
•
•

данните, които идентифицират Sony Mobile Communications AB и неговите представители
целта и средствата на обработка на личните данни
доброволния характер на предоставянето на данните;
правото на заличаване, коригиране или блокиране на личните данни, обработването на
които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни
правото да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния
маркетинг
с подаване на заявка за участие в кампанията всеки участник дава съгласие и предоставя
безвъзмездно на организатора правото да публикува името на спечелилия във Facebook
страницата на Sony Mobile BG.

Изявление за права и ограничена отговорност:
ПО НИКАКЪВ ПОВОД ОРГАНИЗАТОРЪТ ИЛИ КОЕТО И ДА Е ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ,
ОБВЪРЗАНО С ОРГАНИЗИРАНЕТО, ХОСТВАНЕТО, СЪЗДАВАНЕТО, ПРОДУЦИРАНЕТО ИЛИ
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА УЕБ САЙТА ИЛИ СЪСТЕЗАНИЕТО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДИРЕКТНА,
КОСВЕНА, НЕВОЛНА, НАРОЧНА ИЛИ ПОСЛЕДВАЩА ВРЕДА, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА УЕБ САЙТА ИЛИ ОТ НАРУШАВАНЕТО НА ПРАВА,
УЧАСТИЕТО В СЪСТЕЗАНИЕТО ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН. а. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА ОТ
ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА ИЛИ НА ВСЯКО
ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ОБВЪРЗАНО СЪС СЪСТЕЗАНИЕТО, КАКТО Е УПОМЕНАТО ПОГОРЕ, Е ОГРАНИЧЕНА ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ДО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 100 ЕВРО. б. ОРГАНИЗАТОРЪТ НЕ
ОДОБРЯВА И НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОЧНОСТТА ИЛИ ДОСТОВЕРНОСТТА НА ВСЯКО МНЕНИЕ,
СЪВЕТ ИЛИ ИЗЯВЛЕНИЕ НА УЕБСАЙТА, НИТО ЗА КОЯТО ДА Е ОБИДНА, КЛЕВЕТНИЧЕСКА ИЛИ
НЕЦЕНЗУРНА ПУБЛИКАЦИЯ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ.

