
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА 

„ПОДАРЯВАМЕ 2 КНИГИ ОТ ИЗДАТЕЛСТВО „ЕКРИЕ“ 

 

НАКРАТКО 

ПРАВИЛА 

Настоящите ПРАВИЛА се отнасят за участие в игра, свързана с поддържаните от „Медия Ленд“ 

ООД интернет сайт https://jasmin.bg/ и фейсбук страница 

https://www.facebook.com/Jasmin.Journal/.  

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА:  

11 – 27 януари 2020 г.  

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:  

„Медия Ленд“ ООД, със седалище и адрес на управление: град София, ул. Софроний Врачански 

№ 107, ет. 1, ап. 2, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 

201700045, наричано по-долу „Медия Ленд“  

НАГРАДИТЕ В ИГРАТА СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ:  

Издателство „Екрие“ 

НАГРАДИТЕ В ИГРАТА СА:  

Книгите „Светлина от Изтока“ и „ИСТОРИИ ЗА МАЛКИ, ГОЛЕМИ И ПОРАСНАЛИ ДЕЦА: 

Приключенията на котенцето Ричи“ (Изд. Екрие). 

УЧАСТИЕ В ИГРАТА:  

В Играта могат да участват всички физически лица, които отговарят на настоящите Правила: 

Общи положения  

1. Провеждането и участието в Играта „ПОДАРЯВАМЕ 2 КНИГИ ОТ ИЗДАТЕЛСТВО „ЕКРИЕ“ 

(наричана за краткост „Играта“) се извършва в съответствие с Правилата и Общите условия, 

установени по-долу.  

2. Всеки участник е длъжен да спазва настоящите Правила. Участник може да вземе участие в 

Играта, единствено след приемане на Правилата.  

Участие  

1. За да участва в Играта, Участникът трябва да посети фейсбук страницата 

https://www.facebook.com/Jasmin.Journal/.   

2. Участието в Играта е безплатно и не е е обвързано с покупка. Всеки участник има право да 

участва еднократно в Играта.  

3. Участието в Играта се осъществява като потребител, посетил фейсбук страницата 

https://www.facebook.com/Jasmin.Journal/, напише като коментар под поста, обявяващ Играта 

името на приятел, с когото споделя чудни пътешествия в света на книгите.  
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4. Участникът доброволно предоставя на Организатора на Играта личните си данни за 

обработване за целите на Играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участвалите и 

в Играта лица и осъществяване на връзка с тях по повод на връчване на спечелените от тях 

награди. Събираните за целите на Играта лични данни на участниците ще бъдат надлежно 

изтрити от Медия Ленд след приключване на Играта и изтегляне на печелившите в нея 

участници, т.е. личните данни ще бъдат премахнати от всички системи и сървъри на Медия 

Ленд най-късно на 28 февруари 2020 г.  

5. Победителите в Играта се определят чрез жребий на случаен принцип измежду Участниците 

в Играта.  

6. Жребият се провежда от Организатора на Играта.  

7. За получаване на наградата е необходимо Участникът да потвърди желанието си да се 

възползва от нея в срок от 1 (един) месец, след като Организаторът на играта се е свързал с 

него с лично съобщение във фейсбук и с отговор на коментара на спечелия Уастник под поста, 

обявяващ Играта.  

Продължителност на Играта  

Играта се провежда:   

1. В периода 11 – 27 януари 2020 г. (включително)  

2. Имената на победителите ще бъдат публикувани на интернет страницата https://jasmin.bg/ и 

на фейсбук страницата https://www.facebook.com/Jasmin.Journal/, като коментар в поста, 

обявяващ играта, в деня на тегленето на победителите, на 28 януари 2020 г.  

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в Играта 

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна, и 

Участниците в играта от друга страна, както и условията за участие в нея.  

Чл. 2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното 

значение:  

1. “Играта” е провежданата на интернет сайта https://jasmin.bg/ и фейсбук страницата 

https://www.facebook.com/Jasmin.Journal/.  

2. “Участник” e всяко физическо лице, посетило фейсбук страницата 

https://www.facebook.com/Jasmin.Journal/ и споделило в коментар под поста, обявяващ играта, 

имената на свой приятел.  

Чл. 3. /1/ Право на участие имат всички граждани на Република България, навършили 18-

годишна възраст.  

/2/ Лице, ангажирано в дейността на Организатора на играта или което е заето в дейност, 

свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта, не може да бъде 

Участник.  

/3/ При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходните 

алинеи, Организаторът има право да спре участието до опровергаването им от страна на 
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Участника. Организаторът сам преценява дали неизпълнението на изискванията е 

опровергано.  

Чл.4. Участникът заявява съгласие за участие в Играта и съгласие с правилата на същата, в това 

число и с настоящите Общи условия, с коментара си под поста, обяващ играта на  фейсбук 

страницата https://www.facebook.com/Jasmin.Journal/.  

Чл.5. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и 

допълва по своя преценка, включително да съкрати или удължи срока на играта. За тези 

обстоятелства Участниците биват известени на уебстраницата на играта и като коментар към 

фейсбук поста, обявяващ играта. Организаторът има право по всяко време да преустанови 

реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако 

същият не спазва установените правила.  

Чл.6. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.  

/2/ Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия на 

уебстраницата на Играта и във фейсбук поста, обявяващ Играта.  

/3/ Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на 

интернет сайта https://jasmin.bg/ и фейсбук страницата 

https://www.facebook.com/Jasmin.Journal/.   

Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Играта с приемането им 

по начините, посочени по-горе.  

Чл.7. /1/ Участникът се индивидуализира в Играта посредством имената си, както фигурират в 

коментара му под поста, обяващ играта на  фейсбук страницата  

https://www.facebook.com/Jasmin.Journal/.  

/2/ Медия Ленд няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън 

играта, както и да ги предоставя на трети лица, освен в предвидените от закона случаи, както и 

при спазване на разпоредбите на настоящите Общи условия.  

Личните данни на участниците се използват единствено за целите на идентификация на 

участвалите в Играта лица и за осъществяване на връзка с тях по повод на връчване на 

спечелените от тях награди.  

Събираните за целите на организиране и провеждане на Играта лични данни на участниците 

биват надлежно изтрити от Медия Ленд след приключване на играта и изтегляне на 

победителите, т.е. личните данни биват премахнати от всички системи и сървъри на Медия 

Ленд в срок от 1 /един/ месец, след изтеглянето на победителите в Играта.  

/3/ Организаторът не носи отговорност, ако Участник е посочил неверни данни.  

/4/ Организаторът не носи отговорност, в случай че победителят е обективно възпрепятстван 

да получи и използва награда от Играта.  

/5/ Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, използвало данни за 

друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.  

Чл. 8. Защита на личните данни  

/1/ Медия Ленд обработва събраните лични данни добросъвестно и законосъобразно. 

Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити 
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данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен 

достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.  

/2/ Доколкото обработването на събраните лични данни за целите на връчване на наградите 

включва предаване на данните по електронен път, то Медия Ленд взема съответните мерки за 

защита на данните.  

Чл. 9. Грешки и невалидни участия  

Организаторът не носи отговорност за написана от участниците в играта непълна, невярна или 

подвеждаща информация, както и за участието на лица, които нямат право да бъдат Участници 

в Играта.  

Чл. 10. Съдебни спорове  

Всеки спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а 

при невъзможност за постигане на споразумение, спорът се решава от компетентен съд в гр. 

София.  

Чл. 11. Отговорност  

/1/ Участието на всеки Участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност.  

/2/ Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в 

Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.  

/3/ Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта 

при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, като случаи на непреодолима сила, 

случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.  

Чл. 12. Общи правила  

Общите правилата на Играта са достъпни на интернет сайта https://jasmin.bg/ и фейсбук 

страницата https://www.facebook.com/Jasmin.Journal/. Участието в Играта с коментар означава, 

че лицето приема настоящите общи правила. 
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