Настоящите официални правила уреждат условията за участие в кампанията „Супер
ноември“, провеждаща се в периода 16.11.2020г. - 29.11.2020г. на територията на „Сердика
Център“

ОРГАНИЗАТОР
Организатор на кампанията „Супер ноември“ („Кампанията“) е "НЕПИ Проджект уан" ЕООД,
ЕИК 204490849, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1505, район
„Оборище“, бул. Ситняково 48, офис сграда Сердика офиси, ет. 3 („Организатор”).
Организаторът е собственик на търговски център „Сердика Център“, с адрес в гр. София
1505, район Оборище, бул. „Ситняково“ № 48 („Сердика Център“).
Организаторът си запазва правото да допълва или променя официалните правила, като
промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Сердика
Център www.serdikacenter.bg
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Кампанията се провежда в търговски център Сердика Център.
СРОК И ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Кампанията се провежда всеки ден в периода 16.11.2020г. - 29.11.2020г. (наричани за
краткост „Срок“) между 10:00 ч. и 21:00 ч. Срокът може да бъде променен от Организатора,
като това следва да бъде публикувано в сайта www.serdikacenter.bg.
Участието в Кампанията е обвързано с покупка от минимум 30,00 лв. от търговските обекти
в Сердика Център в рамките на едни ден в периода на Кампанията. В Кампанията не
участват касови бонове получени при заплащането на комунални сметки, сметки за
телефон, застраховки, обмяна на валута и банкови транзакции.
Един касов бон на стойност на/над 30.00лв. дава право на едно участие. За един или
няколко касови бонове сформиращи сума по-голяма от 30.00 лв., участникът има право на
брой участия кратни на 30. За избягване на съмнение, при касови бонове надвишаващи 30
лв., но не кратни на 30, участникът ще има право само на толкова участия, колкото пъти
сумата е кратна на 30 (напр. при касов/и бон/ове на стойност от 290 лв., участникът ще има
право на 9 участия).
Право на участие в Кампанията имат всички дееспособни физически лица, които не са
поставени под запрещение и отговарят на следните условия:
Навършили са осемнадесет годишна възраст;
Пазарували са на минимална стойност от 30 (тридесет) лв., съобразно условията на
точки 3.2. и 3.3. по-горе, в рамките на Срока, в магазините/търговските обекти на
Сердика Център, и са регистрирали покупката си, съгласно условията по точки 5.1. и
5.2. по-долу.
В Кампанията не могат да участват служителите на Организатора, както и всички трети
лица, заети с дейности, свързани с реализацията на Кампанията и членове на техните
семейства (включително, но не само: "НЕПИ Проджект уан" ЕООД, „Нитрам
Комюникейшънс“ООД, „Денцу“ ООД, „АПРА” ЕООД, както и членове на техните семейства).
НАГРАДА
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Наградите в Кампанията са предоставени от изрично посочените обекти, разположени на
територията на Сердика Център, както следва:

•

5 бр. подаръчни ваучери на стойност 100лв, всеки за пазаруване в магазините, които са
включени във ваучерната програма на Сердика Център; конкретния списък с магазини може
да бъде намерен на следния линк: https://serdikacenter.bg/about/11
Наградите са изчерпателно описани в т. 4.1. и не могат да бъдат заменяни с паричната им
равностойност. Ако в следствие на обстоятелства извън контрола на Организатора той не
може да предостави посочената награда, Организаторът си запазва правото да предостави
аналогична на обявената награда.
Наградите, описани в т.4.1 са предварително определени от Организатора не могат да
бъдат заменяни от печелившия за други артикули на същата и/или различна стойност, както
и не могат да бъдат заменяни за различен модел/размер/цвят или друга подобна
характеристика.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Всеки участник следва да представи касова бележка, отговаряща на изискванията съгласно
точки 3.2. и 3.3. по-горе, и да се регистрира за участие на бюро „Информация“, находящо
се на ниво 0 в Сердика Център.
За целите на участие в Кампанията, лицето следва да предостави име и фамилия, телефон
за връзка, години, адрес на електронната поща и обща стойност на касовата/те бележка/и.
Служителят на бюро „Информация“ поставя специален мокър печат на касовата бележка,
която остава в участника.
Ако дадено лице не отговаря на условията по точка 3.4., то служителят на бюро
„Информация“ ще откаже да постави мокър печат на касовата бележка и съответно това
лице няма да има право да участва в Кампанията.
След верификация на касовия/те бон/ове от служител на бюро „Информация“, всеки
участник допуснат до участие в Кампанията самостоятелно въвежда личните си данни (име
и фамилия, години, телефон и и-мейл адрес) в таблет. Таблетът работи с информационна
платформа (софтуер) наречен „Survey on tablet”, който автоматично препраща личните
данни на участника до представител на Организатора. Личните данни са криптирани с
парола и код, и се изпращат единствено и само на представител на Организатора, който е
оторизиран да ги обработва за целите на участието в Кампанията.
Организаторът въвежда имената на участниците в нарочен списък („Списък“), като им
задава поредни номера по момента на постъпване на дадената регистрация.
Организаторът извършва преценка за това колко пъти има право да участва дадено лице
съгласно принципът, описан в точка 3.3., като всеки участник бива вписан в Списъка с
толкова поредни номера, колкото пъти сумата на касовия/ите бон/ове е кратна на 30.
В последния час на последния ден от Срока, Организаторът финализира Списъка с всички
номера на участници.
Тегленето ще се извърши на 04.11.2020г. в 12:00 часа на бюро „Информация“ от комисия в
състав: един представител на Организатора и един представител на бюро „Информация“,
за което ще бъде съставен нарочен протокол. При условията на чл. 6.2. по-долу, ще бъде
извършено повторно теглене за неполучените награди на 13.11.2020г. в 12:00 часа на
същото място и при същите условия. Тегленето на печелившите участници ще бъде
публично, като всички заинтересовани лица са поканени да присъстват в посочения
ден и час.
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Печелившите участници ще бъдат избрани на случаен принцип чрез електронен жребий
(посредством уеб-базираното приложение random.org) измежду всички участници,
включени в Списъка.
5 /пет/ печеливши участници ще бъдат изтеглени.
УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
Всеки печеливш участник се уведомява по предоставения от него телефон за връзка и/или
адрес на електронната поща. Ако същият не отговори в срок до два дни след
уведомлението, респективно откаже да получи наградата или не се появи, за да получи
наградата си в срока, посочен по-долу, то този участник губи правата си за получаване на
наградата. В случай, че даден участник не получи наградата си поради причини, посочени
в тази точка, то Организаторът не носи никаква отговорност за не-предоставянето на
съответната награда, нито за обезщетяване на изтегления участник, който не е получил
наградата си.
В случай, че един или повече от печелившите участници не се яви да получи наградата си,
в съответствие с чл. 6.1. по-горе, то Организаторът провежда повторно теглене, съгласно
чл. 5.7. по-горе.
Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил невалидни,
непълни или неточни данни за контакт.
Наградите следва да се получат от офисите на управата на Сердика Център, находящи се
на адрес: район „Оборище“, бул. Ситняково 48, бюро Информация, всеки ден в работно
време (от 10:00 ч. до 21:00 ч.) в срок до 10 дни, считано от датата на писмено потвърждение
за получаване на награда.
При получаване на наградата, печелившият участник е длъжен да предостави касовата
бележка (с печата) и документ за самоличност с цел изготвяне на приемо – предавателен
протокол. При загубване или непредоставяне на касовата бележка от спечелилия
участник, участникът няма да получи своята награда.
Правото на печелившия участник да получи наградата е лично, ненаследимо и
непрехвърлимо.
Спечелилите участници имат право да получат наградите си срещу подписване на приемопредавателен протокол.
На основание чл.12 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 и §1, т.62 от Допълнителните разпоредби
на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предметни печалби
от игри на случайността на стойност над 100 (сто) лева са облагаем доход за физическото
лице, което ги получава. С настоящото, всеки печеливш е уведомен и е запознат със
задължението си да впише получената награда в данъчната си декларация по ЗДДФЛ като
доход за 2020 г.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УЧАСТНИК
Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време преди
тегленето на наградите, като обяви това публично на официалния уебсайт на Сердика
Център (www.serdikacenter.bg) или по друг подходящ начин. В тези случаи на участниците
не се дължи компенсация и каквото и да е обезщетение.
До момента на предоставяне на наградите без предупреждение могат да бъдат изключени
от Кампанията участници, които:
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Са нарушили по какъвто и да било начин настоящите официални правила; и/или
Участват с фалшива самоличност или от името на трети лица, с или без изричното им
знание.
ЛИЧНИ ДАННИ
Всички лични данни, а именно името и фамилията на участника, години, телефон и и-мейл
адрес, ще бъдат използвани единствено във връзка с тази Кампания и няма да бъдат
предоставяни на трети страни.
Предоставянето на лични данни (а именно име и фамилия, години, телефон и и-мейл адрес)
от участниците е доброволно, като същите ще бъдат използвани само за целите на
Кампанията. С предоставянето на личните си данни, участникът се съгласява изрично с
официалните правила на Кампанията, в това число и с обработването на неговите лични
данни от Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, при спазване на
всички изисквания на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 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/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
Организаторът се задължава да не предоставя личните данни, събрани за целите на
Кампанията, на трети лица. Всеки участник има право да поиска достъп, поправяне или
изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати
писмено искане до същия. След изтичане на Срока и връчване на наградите: (i) името,
електронната поща и телефонът на участниците ще бъдат заличени; а (ii) данни за
възрастта на участниците ще се обработват от Организатора на анонимна база изцяло за
статистически цели.
Участниците имат следните права във връзка с обработването на личните им данни за
целите на Кампанията:
Право на достъп: Вие имате право да поискате от нас информация дали и до каква степен
обработваме личните данни.
Право на корекция: В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие
имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним.
Право на изтриване: Можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас,
в следните случаи:
✓

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или
обработвани по друг начин;

✓

оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма
друго правно основание за обработването;

✓

личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

✓

личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по
правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо
администратора;

Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага,
поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.
•

Право на ограничаване на обработването: Можете да поискате ограничаване на
обработващите се персонализиращи данни ако:
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✓

оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им;
или

✓

обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате
тяхното ограничено обработване; или

✓

повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

✓

сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали
законните основания на администратора.

Право на преносимост на данни: Можете да поискате от нас да предоставим личните данни,
които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет
електронен формат ако:
✓

обработваме данните съгласно договор и базирано на декларацията за съгласие, която
може да бъде оттеглена или на договорно задължение и

✓

обработването се извършва автоматично.

•

Право на възражение: В случай, че обработваме данни за цели/задачи, задача от обществен
интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или
сме посочили, че обработване на данните за наш легитимен интерес, можете да възразите
срещу обработването на данните. Когато се обработват лични данни за целите на директния
маркетинг, имате право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични
данни, отнасящо се до Вас за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото
то е свързано с директния маркетинг. Тогава това обработване за целите на директния
маркетинг, се прекратява.

•

Право на жалба: В случай, че смятате, че нарушаваме българското или европейското
законодателство, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се,
имате право да подадете жалба пред регулаторните органи в рамките на ЕС и Република
България в институциите отговорни за опазване на личните данни. В Република България
това е Комисията за защита на личните данни.

В случай, че желаете да получите допълнителна информация относно обработването на
Вашите лични данни, може да изпратите запитване до следния и-мейл адрес:

Serdikacenter.Bg@nepirockcastle.com
Данни за електронната поща на участниците, които са се съгласили да се абонират за
нюзлетъра на Сердика Център, ще бъдат обработвани за в бъдеще за целите на изпращане
на нюзлетъра.
ДРУГИ
Официалните правила за участие в Кампанията са оповестени и достъпни за целия период
на провеждане на Кампанията на адрес: www.serdikacenter.bg и на бюро „Информация“
/ниво 0/ в Сердика Център;
С предоставянето на касовите бележки за участие в Кампанията, участниците, декларират,
че са запознати и се съгласяват да спазват настоящите официални правила за участие.
Организаторът, не носи отговорност при забавяния, промени и технически смущения в
предоставянето на наградата. Организаторът не носи отговорност за евентуални
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неизпълнения на задълженията си по причини, свързани с форсмажорни обстоятелства или
други причини, извън контрола му.
Организаторът си запазва правото да предприеме всички необходими действия в случай на
измама или извършен опит за измама, които могат да рефлектират негативно върху имиджа
на Организатора или на някой от неговите партньори, участващи в организирането на
Кампанията. Всяка измама или опит за измама ще доведе до отстраняване на участника от
участие в Кампанията, като Организаторът има право да подведе този участник под
отговорност, съобразно приложимите правни норми.
Участникът носи отговорност за всички разходи, направени от него, в резултат на участието
му в Кампанията.
Участникът се съгласява и приема, че участието му в Кампанията и/или спечелването на
наградата може да доведе до задължения за заплащане на такси, данъци или други разходи
за сметка на участника, съгласно приложимото законодателство. Участникът е отговорен
за всички разходи, данъци и такси, породени в резултат на участието му в Кампанията.
Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Кампанията се изпращат
писмено на Организатора на следния адрес: Maltitsa.Georgieva@nepirockcastle.com. На
същия имейл адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Кампанията.
Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат.
СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
Потенциални спорове между Организатора и участниците ще бъдат решавани по
взаимно съгласие. В случай, че такова не бъде постигнато, спорът ще бъде отнесен пред
компетентния български съд.
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