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ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 

“ Happy Black Month” 

 

1. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯ 
 

09:00ч. на 19.11.2021 г. – 23:59 ч. на 19.12.2021 г. 

2. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА 
 

"Българска телекомуникационна компания" EАД, наричана по-долу Vivacom, БТК  или 

Организатор. 

3. УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 
 

В кампанията могат да вземат участие всички физически и юридически лица, абонати 

на Vivacom – страна по договор за предоставяне на мобилни услуги, както и потребители 

на предплатени мобилни услуги на Vivacom, които имат активен абонамент за услугата 

Happy Call или си активират такъв. 

4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 
 

Територията на Република България. 

5. УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА 
 

Всички абонати на Vivacom, които имат активна Happy Call услуга или активират 

абонамент за услугата, ще могат в периода 19.11-19.12.2021 г. да закупят мелодия от 

определен списък на промоционална цена от 0,98лв. на месец. При закупуване на 

такава мелодия , промоционалната цена се запазва докато абонаментът за мелодията 

е активен. Абонаментът е с месечно таксуване и с автоматично подновяване, докато 

изрично не бъде прекратен. Абонамент за мелодия може да бъде прекратен по 

стандартен начин с SMS на номер 1520 с текст: NE и кода на мелодията, или през 

мобилно приложение или портала Happy Call – в меню Моят Профил, избиране на 

мелодията, натискане на бутон Спри и потвърждаване на избора. При активиране на 

мелодия от списъка извън посочения промоционален период, се прилага редовна цена, 

съгласно редовната ценова листа на Happy call.  

Няма ограничение в периода на активност на абонамента с мелодия на промоционална 

цена. Няма ограничение в броя на мелодиите на промоционална цена, които един 

клиент може да закупи. 

Мелодиите на промоционална цена са следните и са налични онлайн на следната 

страница – http://happycall.bg/Main/Campaign: 

- Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus - Old Town Road 
- Robbie Williams - Let It Snow 
- Harry Styles - Watermelon Sugar 
- DJ Khaled ft. Drake - POPSTAR 
- Jennifer Lopez ft. Maluma - Pa Ti 
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- Miley Cyrus - Midnight Sky 
- Robbie Williams - Can’t Stop Christmas 
- 24kGoldn ft. iann dior - Mood 
- Regard ft. RAYE - Secrets 
- Riton ft. Nightcrawlers & Mufasa - Friday 
- LIL NAS X - MONTERO (Call Me By Your Name) 
- Max Barskih ft. Zivert - Bestseller 
- Enrique Iglesias ft. Farruko - ME PASE 
- Duke Dumont - Ocean Drive 
- Justin Bieber - Mistletoe 
- Shawn Mendes ft. Camila Cabello - Senorita 
- The Weeknd - Blinding Lights 
- Lady Gaga ft. Ariana Grande - Rain On Me 
- Gwen Stefani - Sleigh Ride 
- Ariana Grande - positions 
- Shawn Mendes ft. Camila Cabello - The Christmas Song 
- ABBA - Happy New Year 
- MEDUZA ft. Dermot Kennedy - Paradise 
- The Weeknd - Save Your Tears 
- Tesher - Jalebi Baby 
- Olivia Rodrigo - good 4 u 
- Topic ft. Bebe Rexha - Chain My Heart 
- Billie Eilish - Happier Than Ever 
- Pavell & Venci Venc' - Без религия 
- Pavell & Venci Venc' ft. ALMA - Адрес 
- Ева Пармакова ft. Hakan Akkus - Runnin' 
- Михаела Маринова и Любо Киров - Мога 
- ALMA - Be Alright 
- DARA - Ай Ай 
- 4Magic - XO XO 
- DARA - MAMACITA 
- Михаела Маринова - Whispers 
- Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You 
- Pentatonix - Hallelujah 

 

6. Лични данни 
Vivacom е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и 

Закона за защита на личните данни. 

БТК събира и обработва личните данни на спечелилите в играта като спазва 

българското и европейско законодателство.  

Vivacom гарантира в максимална степен защитата на личните данни на всеки участник, 

обработвани при и по повод провеждането на съответната активност.  

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 от страна на БТК, както и информация за начина, по който те могат да бъдат 

упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга 

информация, която Регламент (ЕС) 2016/679 изисква да бъде предоставена на 

абонатите, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни, 



 

VIVACOM     ГР. СОФИЯ, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115И.      ТЕЛЕФОН: 02/ 949 46 00; 02/ 949 47 00      VIVACOM.BG 

обработвани в БТК при и по повод предоставянето на електронни съобщителни услуги, 

която е публикувана на интернет страницата на БТК – www.vivacom.bg и Политиката за 

поверителност и защита на личните данни на уеб портала Happycall.bg. 

7. Общи положения 
Активирането на промоционална Happy Call мелодията става след като клиентът 

изпрати кода или ключовата дума на избраната от него мелодия на кратък номер 1520.  

Активирането на мелодия може да бъде направено и от уеб сайта на услугата Happy 

Call - http://happycall.bg 

Активирането на мелодия може да бъде направено и от мобилното приложение Happy 

Call, налично в Google Play Store & Apple App Store.  

Активирането на мелодия може да бъде направено и през IVR чрез обаждане на кратък 

номер 1520.   

Правилата на промоционалната кампания са публикувани на интернет страницата на 

Vivacom – www.vivacom.bg, както и на страницата на услугата – www.happycall.bg  

Организаторът има право да променя по всяко време настоящите правила, като 

промените влизат в сила от публикуването им на интернет страницата на Vivacom – 

www.vivacom.bg, както и на страницата на услугата – www.happycall.bg. 

http://www.vivacom.bg/
http://happycall.bg/Main/Spring

