ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНА ТОМБОЛА ЗА ИЗДАВАНЕ НА
ФИЗИЧЕСКИ ДЕБИТНИ КАРТИ PAY BY VIVACOM MASTERCARD
1. ОРГАНИЗАТОР НА РЕКЛАМНАТА ТОМБОЛА
Организатор на рекламната томбола е „Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК ЕАД, с
търговско наименование VIVACOM), ЕИК 831642181, адрес гр. София 1784, бул. Цариградско шосе“
№ 115И.
2. ПЕРИОД НА РЕКЛАМНАТА ТОМБОЛА
Периодът на рекламната томбола е от 17.08.2020 г. до 04.10.2020 г.
3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА
Рекламната томбола е валидна за нови и съществуващи потребители на Pay by VIVACOM, които
заявят физическа дебитна карта в приложението в посочения в т. 2 период. За да могат да заявят
физическа карта, потребителите трябва да са регистрирани и верифицирани с документ за
самоличност в приложението Pay by VIVACOM и да заплатят дължимата такса за издаване на
физическата карта съгласно действащата Тарифа, която е публикувана тук.
Потребителите, изпълнили условията на играта имат право да участват в томбола за получаване на
награда. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица. В
разпределянето на наградите нямат право да участват служители на БТК.
4. НАГРАДИ
След приключване на играта ще бъдат раздадени 50 бр. брандирани аксесоари за съхранение на
карти и лични документи.
5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ.
Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 14.10.2020 г., чрез
специализиран софтуер, осигуряващ равен шанс за печалба сред всички участници през целия
период. На лотариен принцип ще бъдат изтеглени и допълнителни 3 резервни печеливши
участника. Всеки от спечелилите участници ще бъде информиран за спечелената награда и начина
на получаването й от служител на Организатора на Рекламната томбола.

Наградите ще се изпращат на печелившите чрез куриер на вписания адрес за получаване на
физическата дебитна карта в приложението Pay by VIVACOM или на адрес за получаване, изрично
посочен от потребителя при уведомяването му за наградата.
Наградата се получава лично и не се преотстъпва на трети лица. Не се допуска замяна на наградата
за друга или за паричната й равностойност.
В случай, че спечелил участник заяви пред Организатора, че се отказва от получаването на
спечелената награда, Организаторът ще предостави наградата на следващия по ред изтеглен
резервен участник.
В случай, че награда е спечелена от участник, който не може да бъде открит от Организатора в
рамките на до 3 работни дни от изтеглянето му, съответната награда ще бъде предоставена на
следващия по ред изтеглен резервен участник.
6. ЛИЧНИ ДАННИ
VIVACOM е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за
защита на личните данни. За целите на провеждане и участие в Рекламната томбола,
Организаторът събира и обработва информация, представляваща лични данни за участниците като
имена, данни за контакт, телефон/адрес на клиента или адрес за доставка, в случай на спечелена
награда.
За изпращане на наградата от Организатора и получаването й със съгласието на печелившия
участник ще бъдат обработвани лични данни като имена, адрес за доставка, данни за контакт:
телефон, адрес на участника.
Всеки участник в Рекламната томбола има право да поиска достъп до коригиране, изтриване или
ограничаване на обработването на личните му данни, както и правото на преносимост на данните
като може и да възрази срещу обработването им.
Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни;
категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата
на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни, както и информация
за начина, по който те могат да бъдат упражнени, се съдържа в Политиката за поверителност и
защита на личните данни на мобилното приложение Pay by VIVACOM, която е публикувана на
https://www.vivacom.bg/bg/pay/privacy-policy#tab-politika-za-poveritelnost-na-pay-by-vivacom.

По всички въпроси, свързани с обработването на лични данни, можете да се обърнете към
длъжностното лице по защита на данните в БТК на: dpo@vivacom.bg; + 359 2 9496079 или като ни
пишете на: гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" № 115и или на
https://www.vivacom.bg/bg/residential/kontakti.
7. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Правилата на Рекламната томбола са на разположение на интернет страницата на дружеството
https://www.vivacom.bg/. VIVACOM си запазва правото да променя Правилата по всяко време в
периода на Рекламната томбола, като публикува съответното изменение на
https://www.vivacom.bg/. Допълнителна информация - на кратък номер 123 за клиенти на мобилни
услуги на VIVACOM.
Участието в Рекламната томбола означава, че потребителят приема настоящите правила.
Настоящите правила на Рекламната томбола се прилагат с предимство спрямо Общите условия за
ползване на електронно портмоне Pay by VIVACOM и Общите условия за уреждане на
взаимоотношенията на БТК ЕАД.
Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставените в настоящата Рекламна
томбола награди, като отговорността за рекламации и реализиране на гаранционната отговорност
е на съответния производител.
Организаторът не носи отговорност при невъзможност за получаване на награда от страна на
печеливш участник поради предоставен неточен, неверен, непълен или невалиден имейл адрес,
пощенски адрес и/или телефон за контакт.
Организаторът не е отговорен за ситуации, в които потребители нямат възможност да участват,
когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора и неговите подизпълнители.
Платежните услуги през приложението Pay by VIVACOM се предоставят от „Пейнетикс“ АД –
дружество за електронни пари, притежаващо лиценз, издаден от БНБ с решение №44 от
11.04.2016 г. БТК ЕАД е доставчик на приложението Pay by VIVACOM и представител на
„Пейнетикс“ АД, вписан в регистъра на БНБ по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните
системи. „Файър“ АД е доставчик на технически услуги за БТК ЕАД.
Повече информация за услугата Pay by VIVACOM можете да намерите на pay.vivacom.bg.
Настоящите Правила влизат в сила от 17.08.2020 г.

