
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТОМБОЛА С  ПРЕДМЕТНА НАГРАДА ПО ИЗБОР БЛУТУТ 

КОЛОНКА (ФЛАМИНГО ИЛИ ЕДНОРОГ) ИЛИ  МИНИ ТРИПОД ИЛИ КАРИОКЕ 

МИКРОФОН  

 

 

1.Общи разпоредби: 

Организатор на настоящата томбола  е „АВЕНИР ТЕЛЕКОМ“  ЕООД с ЕИК 

121235344, със седалище и адрес на управление: град София, булевард 

„Цариградско шосе“ № 62, ет. 3.  

Настоящата томбола се организира и провежда самостоятелно от Организатора 

без възлагане на трети лица или партньори. 

2. Срок на провеждане на играта 

Играта ще се проведе в периода от 08 април 2020 година до 15 април 2020 година. 

Настоящите Общи условия ще бъдат достъпни за целия период на 

продължителността на играта на следния електронен адрес: http://avenir-

telecom.bg/media/filelegal/file/ОБЩИ_УСЛОВИЯ.pdf . Организаторът си  запазва 

правото да допълва и/или променя настоящите Общи условия като промените 

влизат в сила незабавно, считано от оповестяването им на посочения по-горе 

интернет адрес.  В случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства или при друга 

фактическа невъзможност за изпълнение на томболата, Организаторът има 

правото да прекрати иградата по всяко време преди изтичане на горния срок като 

оповести това на посочения интернет адрес.. 

3. Награди.  

Наградите, които могат да бъдат спечелени в Играта са БЛУТУТ КОЛОНКА 

(ФЛАМИНГО ИЛИ ЕДНОРОГ) ИЛИ  МИНИ ТРИПОД ИЛИ КАРИОКЕ МИКРОФОН. 

Всеки един от 3-та печеливши участника посочва само 1 (един брой) 

алтернативно от посочените аксесоари. Предметните награди за печелившите 

участници се осигуряват изцяло от Организатора. 

4.Право на участие. 



В томболата  имат правото да участват всички пълнолетни дееспособни 

физически лица  с постоянен адрес в Република България, с изключение на 

лицата, които са директно свързани с организирането и/изпълнението на 

томболата. В томболата нямат право да участват лица, които са директно 

свързани с организирането и/изпълнението на томболатата, както и членове на 

техните семейства и роднини по права линия.  

5. Условие за участие в томболата. Оповестяване на спечелилите участници.  

1. Участието в томболатата не се обвързва със закупуването на продукти.  

2.  Участниците могат да се включат в играта от 12:00 часа на 08 Април 2020г. до 

24:00 часа на 15 Април 2020г., като се взима предвид деня и часа на постването в 

коментара, видим в страницата на Авенир Телеком в социалните мрежи. 

За да участват в играта трябва да: 

 Тагнат в коментар  в Инстаграм  2-ма приятели; 

 Последват Instagram страницата на: @avenir_telecom_bulgaria  

https://www.instagram.com/avenir_telecom_bulgaria/  

3.  Победителите могат да получат единствено избраната от тях награда, като не 

могат да искат нейната парична равностойност. 

4. Акаунт имената на печелившите 3 участника ще бъдат изтеглени на 16 Април 

2020г. г в томбола на случаен принцип измежду всички участници. с инструмента, 

намиращ се на страница http://wheelofnames.com/   

Спечелилите участници ще бъдат публично обявени в стори пост и Highlight 

"Наградени" в Инстаграм страницата на Авенир Телеком: 

https://www.instagram.com/avenir_telecom_bulgaria 

5. На победителите  ще бъдат изпратени лични съобщения в ИНСТАГРАМ, в 3 

дневен срок от изтеглянето му. След получаване на съобщението победителите в 

3 дневен срок трябва да посочат трите си имена, точен адрес за доставка и 

телефон за контакт, както и наградата, която избира. Ако след този срок 

Организаторът не е получил необходимата му информация за изпращане на 



спечелената от конкретния участник награда, на 23 Април 2020г. г. 

организаторът ще изтегли нов печеливш.  

6. Избраните награди ще бъдат доставени в срок от  7 работни дни от получаване 

на данните на спечелилите участника на посочените по т.5 адреси от куриер за 

сметка на Организатора. Доставка се извършва само на територията на Република 

България. 

7. Организаторът декларира, че е регистриран като администратор на лични 

данни съгласно ЗЗЛД и осъществява обработването на личните данни съгласно 

разпоредбите на ЗЗЛД. 

6. Отговорност на Организатора. 

1. Организаторът не носи отговорност за мобилната комуникация, чрез която 

участниците участват в томболата. 

2. Организаторът не носи отговорност за изгубени или недостигнали до него 

коментари по вина на Интернет доставчиците, както и за компютърните 

настройки и начина на тяхната конфигурация, както и за настройките на 

Интернет доставчиците. 

3. В случай, че в хода на томболата се установи деклариране от страна на участник 

на неверни данни относно обстоятелства, касаещи томболата, участникът губи 

правото си на участие в томболата, както и Организаторът ще сигнализира 

компетентните органи за ангажиране на отговорността на участника. 

4. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха 

могли да доведат до манипулиране на резултатите от томболата, Организаторът 

си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го елиминира от 

по-нататъшно участие в същата. 

7. Защита на личните данни при провеждане на томболата. 

1. Личните данни на участниците (Акаунт Име)  се събират и обработват от 

Организатора за целите на организираната томбола и при спазване на 

изискванията на Закона за защита на личните данни. Вашите лични данни се 

обработват и съхраняват за срока на томболата описан в т.5 и окончателното 

теглене от „АВЕНИР ТЕЛЕКОМ“ ЕООД единствено и само с цел участие в 



настоящата фейсбук игра след което те ще бъдат заличени. Можете да заявите 

заличаване, корекция или да получите достъп до личните си данни по всяко 

време на e-mail:office@internity.bg 

2. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите правила или с 

организираното раздаване на награди, се разрешават със споразумение и взаимни 

отстъпки между страните. При непостигане на съгласие спорът се отнася за 

разглеждане от компетентния съд по седалището на Организатора. 

3. С участието си в томболата участникът потвърждава приемането на 

настоящите правила за участие в томболата, както и съгласието си за 

обработване на личните му данни за целите на организираната томбола. 

 

 

  


