ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРА ЗА АБОНАМЕНТ ЗА НЮЗЛЕТЪР НА„ЖИВОТЪТ И ДРУГИ
НЕЩА“ BY BOULEVARDBULGARIA.BG

1. Период: От 13. 08. 2020 г. до 10. 09. 2020 г. включително.
2. Организатор: ”Публитикс Медиа” EООД (VIVACOM), със седалище и адрес на управление:
гр. София 1000, Екзарх Йосиф 53, ЕИК 201501023
Правила за участие: Всеки абонирал се за нюзлетъра на подкаста “Животът и други неща”
през страницата https://boulevardbulgaria.bg/subscribers/new има право да участва в томбола с
награда мобилен телефон Samsung Galaxy Fold, предоставен от Samsung България. Условието
е да е пълнолетно лице.
В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на сайта Булевард
България и Тенискафе.
4. С попълване на полето за имейл адрес, участващите се съгласяват да получават нюзлетър с
актуални новини. Могат да се отпишат от него, по собствено желание, след като веднъж са
получили първия нюзлетър.
5. Победител в играта ще бъде избран на случаен принцип, през онлайн генератор за теглене
на победител. Свидетел на тегленето на печелившия участник, ще е служител на
комуникационна агенция “Брокс Вижън”, която обслужва Samsung България.
Крайният срок на играта е 10.09. като организаторът може да променя срока ѝ в разумни
граници, ако се налага. Той ще бъде обявен на следните места: boulevardbulgaria.bg, както и
социалните мрежи на сайта и ще бъде известен по имейл за това.
6. Победителят ще получи наградата си в срок до две седмици от избирането му. При
получаване на наградата печелившият следва да попълни в 2 екземпляра издаден от Публитикс
Медия ЕООД документ с цел изпълняване от страна на “Публитикс Медиа” ЕООД
задълженията по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
7. За да получи наградата си, победителят следва в рамките на 2 работни дни да върне отговор
като предостави в лично съобщение до Организатора със следните данни: три имена; телефон
за връзка и адрес на офис на куриерска фирма за доставка на наградата и да даде съгласието
си за обработване на тези лични данни.
Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи съгласие за обработка
на личните му данни, или не получи обратна връзка от него в рамките на 2 работни дни след
уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и
тя може да бъде предоставена на следващия по ред, изтеглен резервен печеливш.
Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни –
грешни имена; грешен номер за връзка или грешен, непълен или несъществуващ адрес за
получаване на наградата. Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната й
равностойност.

Допустимост: Не се допускат до участие в играта участници, които използват нередовни,
неоторизирани или дублирани имейл адреси;
10. Организаторите си запазват правото да променят настоящите правила. Измененията влизат
в сила от датата на публикуването им на официалната страница за записване в нюзлетъра.
Организаторът си запазва правото изцяло да прекрати играта при възникване на сериозни
причини за това.
11. “Публитикс Медиа” ООД гарантира в максимална степен защитата на личните данни на
всеки участник, обработвани при и по повод провеждането на съответната активност.

