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ПРАВИЛА 

за участие в онлайн игра, организирана от „ЗД ЕВРОИНС“ АД, 

под надслов „Сподели коледния дух с ЕВРОИНС“ 

 

I. Период на провеждане на играта 

1. Играта ще се проведе в периода от 11:00 часа на 09.12.2021 ч. до 24:00 часа на 

24.12.2021 г. 

 

II. Право на участие 

2. През периода на провеждане на играта участникът следва да има валидна 

регистрация във www.facebook.com, съгласно правилата на платформата (наричана в 

настоящите правила “Фейсбук“). 

3. Участникът трябва да последва (като натисне бутона “Follow”) официалната фейсбук 

страница на „ЗД ЕВРОИНС“ АД (наричано за краткост 

Организатора/Дружеството/Администрстора) - 

https://www.facebook.com/EuroinsBulgaria. 

4. За да участва в играта лицето не е нужно да е или да е било клиент на „ЗД 

ЕВРОИНС“ АД. 

5. В играта нямат право да участват: 

5.1. служители на Организатора, както и членове на техните семейства (съпруг/а, 

родители, брат/сестра, деца); 

5.2. лица, които не са изпълнили някое от условията на настоящите правила; 

5.3. малолетни и непълнолетни лица, както и такива, поставени под пълно или 

ограничено запрещение; 

5.4. лица, които използват нередовни, неоторизирани или дублирани профили във 

Фейсбук. 

 

III. Регистрация и участие в играта 

6. Лицата се регистрират за участие в играта, като в периода от 11:00 часа на 

09.12.2021 ч. до 24:00 часа на 19.12.2021 г. качат тяхна авторска снимка в 

официалната фейсбук страница на Организатора - 

https://www.facebook.com/EuroinsBulgaria, която според тях олицетворява коледния дух. 

Снимките се публикуват без текстово описание или други пояснения. 

7. Всеки участник има право да участва само с една снимка. 

8. Всеки участник трябва да се увери, че участва в играта със своето истинско име, 

което ще предостави и удостовери с представяне на лична карта, в случай че спечели 

награда. 

9. До 12:00 часа на 20.12.2021 г. всички снимки на участниците ще бъдат обединени в 

специално създаден за целите на играта албум в официалната фейсбук страница на 

Организатора с наименование „Сподели коледния дух с ЕВРОИНС“. 

10. За периода от 12:00 часа на 20.12.2021 г. до 24:00 часа на 24.12.2021 г. 

потребителите на социалната мрежа ще могат да гласуват за снимките, които 

харесват, като натиснат бутона “Like”. 

 

IV. Награди 

11. Участниците, които са качили снимките, спечелили първо, второ и трето място, 

получават следните награди: 

11.1. Първо място - прахосмукачка-робот „Midea РОБОТ MR111“. 
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11.2. Второ място - застрахователна полица за застраховка „Избор за дома“, с период 

на застрахователно покритие и валидност 1 (една) календарна година. 

11.3. Трето място - кошница с коледни лакомства. 

12. „ЗД ЕВРОИНС“ АД си запазва правото да предостави допълнителна/и награда/и за 

снимка/и по избор на ръководството на Дружеството. 

 

V. Определяне на печелившите участници. Получаване на наградите 

13. Печелившите участници ще бъдат определени съгласно броя на харесванията, 

които е събрала качената от тях снимка. Първо място печели снимката, събрала най-

голям брой харесвания през посочения в т. 10 период, второ място печели снимката, 

събрала най-голям брой харесвания през посочения в т. 10 период след тази на първо 

място и трето място печели снимката, събрала най-голям брой харесвания през 

посочения в т. 10 период след тази на второ място. 

14. Печелившите снимки ще бъдат публикувани на официалната фейсбук страница на 

Организатора - https://www.facebook.com/EuroinsBulgaria на 27.12.2021 г. 

15. След публикуването по т. 14, Организаторът ще уведоми спечелилите участници, 

чрез изпращане на лично съобщение във Фейсбук. За възможността да получат 

наградата си е необходимо да попълнят, подпишат и сканират в електронен формат 

декларация за съгласие, която изпращат като прикачен файл. Същата се изпраща на 

електронен адрес: contact@euroins.bg, не по-късно от 30.12.2021 г. 

16. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност 

или каквато и да е друга равностойност. Печелившите участници нямат право да 

преотстъпват или прехвърлят по какъвто и да било начин на трети лица правото си да 

получат наградите. 

17. Наградите ще бъдат връчени на печелившите участници от оторизирани служители 

на Организатора, на определени от ръководството му място, ден и час. „ЗД ЕВРОИНС“ 

АД не носи отговорност за щети нанесени върху наградите след връчването им на 

печелившите участници. 

18. Ако в рамките на разумни срокове наградите не бъдат раздадени, „ЗД ЕВРОИНС“ 

АД не е задължено да организира нова онлайн игра. 

 

VI. Ограничения на отговорността 
19. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на фейсбук 
потребители; дублиране на фейсбук профили от недоброжелатели; дефектно или 
неуспешно електронно предаване на данни; 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 неразположение на интернет или на интернет страницата или 
комбинация от тях; повреда на системата на сайта или фейсбук платформата; други 
форсмажорни обстоятелства. 
20. Организаторът не отговаря: а) в случай че наградите не могат да бъдат получени, 
предоставени или реализирани, поради невъзможност печелившият участник и/или 
негов представител да се идентифицира и/или да получи наградите или поради други 
технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или 
негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградите да бъдат 
предоставени, поради обстоятелства на непреодолима сила, поради нормативни или 
законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства. 
21. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие 
или да се предоставят наградите, в случай че регистрацията на даден участник в 
играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация. 
22. Организаторът не носи отговорност за липсващи или загубени регистрации във 
Фейсбук. 
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23. Организаторът има право по своя преценка да прекрати играта по всяко време, в 
случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, 
включително, но не само, злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни 
обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи 
Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на участниците. 
24. Забранени са всякакви опити за манипулиране на играта във фейсбук страницата 
на „ЗД ЕВРОИНС“ АД. При всякакви злоупотреби, които пряко или косвено могат да 
бъдат използвани за влияние върху играта, при съмнения за извършване на такива, 
както и при действия или бездействия на участник, които биха могли да увредят, 
накърнят, опетнят или дискредитират името, имиджа и/или репутацията на 
Организатора, последният има право да дисквалифицира съответния участник, като в 
този случай не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията. 
25. За манипулация по т. 24 ще се счита използване на повече от един фейсбук 
профил от едно и също лице за участие в играта; използването на техники и/или 
технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното 
физическо лице в играта. 
26. Организаторът не носи отговорност за качеството на наградите. Рекламации се 
предявяват към производителя или дистрибутора на конкретната награда, съгласно 
действащото законодателство на Република България. 
27. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник предостави фотография, 
авторските права върху която принадлежат на трето лице, като споровете относно тези 
права се уреждат между участника и автора на фотографията. 
28. Организаторът не носи отговорност за евентуални претенции на лицата, 
изобразени на публикуваните фотографии, вкл. не дължи възнаграждение на тези 
лица. Отговорността за получаване на съгласие на изобразените лица за създаване на 
фотографията и използването на изображението чрез публикуването му във фейсбук 
страницата на Организатора, се носи изцяло и единствено от участника. 
29. В случаите по т. 27 и т. 28, участникът се задължава да предприеме всякакви мерки 
за освобождаване на Организатора от отговорност, както и да покрие тези претенции 
за своя сметка, а в случай че те бъдат заплатени или присъдени за заплащане от 
Организатора, да възстанови на Организатора всякакви заплатени от него суми и да 
възстанови всякакви щети, свързани с това. 
 

VII. Други условия 
30. Настоящите Правила са достъпни на официалната фейсбук страница на 
Организатора - https://www.facebook.com/EuroinsBulgaria и на официалната му интернет 
страница - https://www.euroins.bg/. 
31. Регистрирайки се за участие в играта, участникът безусловно приема и се 

съгласява с настоящите Правила, задължава се да ги спазва, както и да изпълнява 

всяко решение, взето от Организатора, включително всяко тълкуване на Правилата. 

32. Печелившите участници носят отговорност за всички разходи във връзка с 

наградите, включително за деклариране на наградите и заплащане на данъци (ако 

такива се дължат). 

33. Организаторът си запазва правото да удължава, отлага или анулира играта, както и 
по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила без уведомление. 
Измененията и промените в Правилата, включително промяна на наградите или 
съответни дати, се извършват с публикуването им на фейсбук и интернет страниците 
на Организатора, посочени в т. 30, и влизат в сила от датата на публикуването им. 
34. Чрез изпращане на нарочна декларация по т. 15 победителите се съгласяват 
предоставените от тях лични данни да се обработват от „ЗД ЕВРОИНС“ АД за целите 
на предоставяне на наградите. 
35. Събраните лични данни ще се събират, обработват и съхраняват от „ЗД ЕВРОИНС“ 
АД при условията на действащото законодателство. 
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36. Чрез изпращане на нарочна декларация по т. 15 печелившите участници се 
съгласяват да участват в последваща играта рекламна кампания, като „ЗД ЕВРОИНС“ 
АД има право да използва имената на участниците и фотографии с тях за публично 
представяне чрез публикуването им на фейсбук и интернет страниците на 
Организатора, посочени в т. 30, без печелившите участници да получават 
допълнително възнаграждение за това. 
37. С качване на снимка, всеки участник декларира, че притежава всички авторски и 
сродни на авторското права върху снимката, вкл. правото да ги ползва, качва, 
публикува и споделя в интернет, както и че е получил съгласието на всички изобразени 
лица (ако има такива) да бъдат снимани и снимката да бъде използвана за целите на 
играта. С качване на снимка, победителите предоставят правото на Организатора да 
използва изображенията, качени за участие в играта и заснетите при получаването на 
наградите чрез публикуването им на фейсбук и интернет страниците на Организатора, 
посочени в т. 30, за което последният не дължи възнаграждение на печелившите 
участници. 
38. Настоящите Правила влизат в сила от 09.12.2021 г. 
 

VIII. Обработване на лични данни във връзка с играта 
39. Данни за администратора на лични данни, т.е. Организатора: 
Наименование: „ЗД ЕВРОИНС“ АД, ЕИК: 121265113, с адрес на управление гр. София, 
бул. „Христофор Колумб“ № 43, представлявано от Йоанна Цонева – председател на 
Съвета на директорите и Евгени Игнатов - изпълнителен директор; 
40. Правно основание на обработването на лични данни от „ЗД ЕВРОИНС“ АД: 
Свободно изразеното, конкретно и информирано съгласие на победителите служи като 
правно основание за обработването на лични данни. Съгласието е предоставено въз 
основа на информацията, посочена в тези Правила, включително в настоящия раздел 
и въз основа на декларация за съгласие; 
41. Обхват на обработваните от „ЗД ЕВРОИНС“ АД лични данни: 
Печелившите участници предоставят на „ЗД ЕВРОИНС“ АД данни за името от 
потребителски профил във Фейсбук, своите имена (фамилия, бащино и собствено 
име), електронна поща, телефонен номер, снимките, които са публикували във връзка 
с играта, както и фотографии с тях, заснети при получаване на наградите. 
42. Цели на обработването на лични данни: 
Целите на обработването на лични данни са следните: 
42.1. Да се използват личните данни за информиране на печелившите участници; 
42.2. Да се направи връзка с печелившите участници с цел предоставяне на наградите; 
42.3. Да се осъществи последваща рекламна кампания. 
43. Продължителност на обработването на лични данни: 
43.1. Периодът на обработване на личните данни започва с предоставянето на 
личните данни; 
43.2. Администраторът ще обработва получените лични данни до приключване на 
последващата рекламна кампания, но не по-късно от 60 (шестдесет) дни след 
последния ден на играта. 

 
IX. Друга информация 

44. Администраторът обработва личните данни съгласно приложимото национално и 
европейско законодателство, както и в съответствие с вътрешните актове на 
Администратора относно обработването на лични данни и приложимите мерки за 
тяхната защита. 
45. Администраторът на лични данни може да възложи обработването на личните 
данни на „обработващ лични данни" по смисъла на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 
на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 
движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно 
защитата на данните). 
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46. Участниците могат да поискат информация по отношение на обработването на 
лични данни, коригирането, изменянето, да възразят пред Администратора срещу 
обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това или за 
други техни права, съгласно Правила за предоставяне на информация за упражняване 
правата на субектите на лични данни, публикувани на интернет страницата на 
Дружеството. 

 
X. Правни спорове 

47. Организаторът на играта не носи отговорност и не следва да бъде въвличан в 
правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху наградите, както 
и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с 
играта. 
48. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора 
и участниците ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се 
окаже невъзможно, двете страни ще отнесат въпроса до компетентните институции. 
49. Играта се провежда в съответствие със законите на Република България. 
 
 
Настоящите Правила са приети на 03.12.2021 г. на заседание на Съвета на 
директорите на „ЗД ЕВРОИНС“ АД и влизат в сила от 09.12.2021 г. 


