Правила на играта
1. Общи разпоредби
1.1. Организатор, Изпълнител на играта:
Настоящите Правила на играта съдържат условията за участие в играта,
лотарията или състезанието, управлявани и изпълнявани от Havas Worldwide
Budapest ЗАД (Havas Worldwide Budapest Zrt.) (седалище: Н-1117 гр. Будапеща,
ул. Ализ 1 (Н-1117 Budapest, Alíz utca 1.), данъчен номер: 12123658-2-43,
наричан: "Изпълнител") чрез страницата на Facebook " LG Electronics Bulgaria"
(facebook.com/LGBulgaria ] и на уеб страницатаhttp://www.lg.com/bg , наричани:
Страници) на LG Electronics Magyar ООД (LG Electronics Magyar Kft.) (номер на
фирмената регистрация: Cg.01-09-169580, седалище: Н-1097 гр. Будапеща, бул.
Кьоньвеш Калман 3/a (Н-1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a), данъчен номер:
10790386-2-44, наричан: "Организатор"). Участието в Играта означава
автоматично приемане на официалните правила на играта (наричани: "Правила
на играта"). (Лицата, участващи в Играта се наричат: "Играч" или "Играчи".)
Правилата на играта не се отнасят за други игри или промоции, които
управляваме и изпълняваме чрез страниците във Facebook, стената на
Страницата или чрез специално предназначени страници и отделен формуляр
за вход.
Изпълнителят организира играта по поръчение на Организатора. (Служителите,
представителите, агентите и подизпълнителите на Изпълнителя и Организатора
се наричат: Сътрудници.)
1.2. Условия за участие в играта:
Играта е организирана изключително за частни лица, нейното използване за
бизнес и комерсиални цели е строго забранено. Информацията за Играчите ще
се обработва от Организатора, Изпълнителят и другите Сътрудници в
съответствие с правилата за защита на данните, указани в раздел "Управление
и защита на личните данни – Информация за поверителността на данните".
В играта не могат да участват собствениците, управляващите служители,
работниците и служителите на Организатора, Изпълнителя и Facebook, лицата с
трудови правоотношения с тях, и членовете на семействата на всички тези лица,
указани в член 8:1 точка 2 от Гражданския кодекс, както и участващите в
изпълнението на Играта Сътрудници, и членовете на техните семейства, указани
в член 8:1 точка 2 от Гражданския кодекс.
Играч може да бъде само физическо лице, което е навършило 18 години, освен
това е дееспособно и е гражданин на определената страна ( България), и по
време на периода на играта:

Чрез споделяне на своята Facebook Информация с Администратора и
Организатора, давайки съгласие да използват проложението „Освежи съседа“,
достъпно
на Фен страницата (facebook.com/LGBulgaria). Така участниците
предоставят на Организатора и Изпълнителя съгласие за съхранение на техните
данни във Facebook, регистрират се в Играта чрез попълване на достъпния от
приложението формуляр за участие, абонират се за бюлетина и едновременно
с това приемат всички условия, посочени в Правилата на играта;
Едновременно с регистрирането за Играта, абонирането за бюлетина и
вземането на участие в Играта, Играчът безвъзвратно декларира, че иска да
участва в Играта, напълно е запознат с Правилата на играта, и посоченото в тях
и ги приема като задължаващи. Ако Участникът не приеме някоя от посочените
в Правилата на играта разпоредби или има възражения относно тях, и съобщи
за този факт в писмена форма на Организатора, той ще бъде изключен от Играта
и няма да участва в нея.
Спонсорът ще приема за валидни само регистрациите и абонаментите за
бюлетина, които са регистрирани в Играта през интерфейса за регистриране на
Приложението, чрез осигуряване на достоверна лична информация. Ако за
участие в Играта Играчът използва регистриран от друго лице Facebook профил
или използва имейл акаунт на друго лице, Организаторът и Изпълнителят не
поемат никаква отговорност относно споровете по отношение на правото за
използване. Организаторът има право да изключи от Играта всеки, който подава
недействителни данни.
Чрез подаването на Регистрацията си, Играчът приема, че съдържанието на
техническата инфраструктура на Играта, както и нейната работа, скорост на
предаване на данни и съобщения и времето за отговор, зависят от
обслужващата технологията и, следователно, могат да се повлияят отрицателно
от фактори, които са извън отговорностите на Организатора, като (но не само)
грешки при свързване, работа на сървърни компютри, капацитет на мрежата,
мрежови закъснения, мрежово покритие и поддръжка на защитени мрежови
връзки. Организаторът и Изпълнителят не поемат никаква отговорност,
произтичаща от указаното в този параграф.
Организаторът има право да направи преглед на Регистрациите за съответствие
с условията на Правилата на играта и ако те, или конкретен регистриран Играч,
не удовлетворяват изискванията на Правилата на играта, може да изключи
съответния Играч от Играта.
От Играта може да бъде изключен всеки Играч, който по мнение на
Организатора, използва нечестни методи по време на Играта. Без претендиране
за изчерпателност, няколко примера за това: например от Играта – по мнение на
Организатора – се изключват Играчи, които са в противоречие с духа на Играта,
участват в Играта под името на физическо лице като екип, или с недействителен
Facebook профил, с цел с това подвеждащо поведение да подобрят шансовете

си за печалба. За такива Играчи се считат, например, лицата, които формират
групи за участие в лотарии или други видове игри с печалби и координират
действията си за да подобрят шансовете си да спечелят наградите. За такива се
считат още, например, и лицата, които подават недействителни данни, използват
фалшиви Facebook профили или имейл акаунти за участие в Играта, с цел да
подобрят по нечестен начин шансовете си да спечелят.
Участниците или Играчите, които показват нечестно поведение, са длъжни да
предоставят компенсация за всички причинени загуби на Организатора и/или
Изпълнителя във връзка с Играта.
Не е условие за участието в Играта Играчът да се присъедини към Страницата
(чрез използване на бутона Like/Харесвам). Това обаче улеснява участието в
Играта, тъй като може да получава информация за Играта от първа ръка, освен
това може да следи новините във връзка с играта и чрез новите съобщения,
публикувани на стената на Страницата.

2. Провеждане на Играта
2.1. Период на Играта:
Период на Играта
24 юли 2017 г. 18:00 – 8 август 2017 г. 23:59
2.2. Същност на Играта:
Награда: 1 бр. LG Advance Plus (wi-fi) (PM09SP)
Играчът трябва да играе по време на определения период на Играта като щракне
върху менюто "Игра за награда" и се регистрира с попълването на
задължителните данни. Тези, които са се регистрирали в Играта по време на
периода на Играта, ще участват в Тегленето (виж точка 2.4), сред които на 11
август 2017 г. ще бъде определен 1 победител, който има право на наградата, и
3 резерви, чрез машинно теглене от базата данни на случаен принцип. Тегленето
не е публично. Избраните победители ще бъдат уведомени от Изпълнителя по
имейл.
При регистрирането е задължително да се дадат следните данни:
•
•
•
•
•

Собствено име
Фамилно име
Имейл адрес
Абонамент за бюлетина на LG
Приемане на Правилата за играта

2.3. Участие в тегленето:

Всеки играч участва в тегленето с еднократен шанс.
•

•
•
•

- Играчът трябва да удовлетворя следните условия, за да може да участва в
тегленето: дееспособен български гражданин, навършил 18 години, има валидна
лична карта, издадена от компетентните български органи,
- регистрирал се е за Играта,
- абонирал се е за бюлетина,
- приел е настоящите Правила на играта.
2.4. Теглене:
Организаторът провежда тегленето след закриването на етапите на играта за
награда, на 11 август 2017 г. в 16:00 часа, сред Играчите, получили право на
участие в тегленето, до закриването на Играта.
Място на тегленето: седалището на Изпълнителя. Тегленето се извършва
посредством компютър, на случаен принцип. При тегленето ще бъдат изтеглени
1 победител и 3 резерви.
2.5 Победител:
Победителят е този, когото избере Изпълнителят измежду получилите право на
участие в тегленето, чрез теглене на случаен принцип.
За победител се счита изтегленият Играч, който:

•
•

- отговаря на условията за участие в играта (виж точка 1.2),
- освен това при уведомлението за наградата, може да докаже, че отговаря на
условията за участие и право на участие в тегленето, определени в настоящите
Правила на играта (виж точка 2.3).
Ако Играчът не отговаря на условията, това за него означава, че губи право на
наградата и той се заменя с резерва. Уведомяването на резервите става по
същия начин като това на победителя (виж точка 2.6).
2.6 Резерви:
Резервите (по реда на тяхното изтегляне) заменят победилия играч, ако
победителят не отговаря на условията (в определения в уведомлението срок не
заяви искането си да получи наградата, или не отговаря на условията за участие
в играта и право на участие в тегленето).
Победилият Играч дава съгласието си Организаторът да публикува името и
местожителството му (наименованието на града) на Facebook страницата си,
съответно на уебсайта си (http://www.lg.com/bg).
2.7. Уведомяване на победителя:

В срок от 5 работни дни от датата на тегленето, Организаторът по имейл
уведомява победителя за факта на печалбата. Победителят е длъжен по
указания в уведомлението начин, в срок от 10 календарни дни от уведомяването,
да заяви искането си да получи наградата и да докаже, че отговаря на условията
за право на наградата, и само след това ще има право да получи наградата.
Ако даден победител в указания срок не заяви искането си да получи наградата,
или не може да докаже, че отговаря на условията за право на наградата, губи
правото си на наградата и той се заменя с възможен победител, който ще има
право на наградата. Начинът на уведомяване на възможните победители и
условията за право на получаване са същите като начина на уведомяване и
условията за право на получаване на първоначалния победител.
2.8. Победилият Играч дава съгласието си Организаторът да публикува името и
местожителството му (наименованието на града), снимките при връчването на
наградата на Facebook страницата и/или на уебсайта си (http://www.lg.com/bg).

3. Награда:
Организаторът осигурява на Победилите играчи следната награда:
Награда: 1 брой LG Advance Plus (wi-fi) (PM09SP)
(наричана по-долу: Награда)
Наградата не може да се прехвърля на друг и не може да се заменя за паричен
еквивалент.
Получаването на наградата става лично в седалището на LG Electronics в София,
България(София, 1784, бул. Цариградско шосе 115Г), разходите, направени във
връзка с получаването (напр. разходи за пътуване до мястото на получаване на
наградата) се поемат от Играча.
Организаторът ще изключи от играта тази регистрация, при която на Играча,
който я е направил, наградата не може да се връчи или предаде, защото при
регистрирането или в отговора на Уведомлението са дадени недействителни,
непълни или погрешни лични данни, или регистрираният Играч по други причини
не отговаря на критериите, указани в настоящите Правила на играта.
Организаторът и Изпълнителят не носят никаква отговорност за подадените от
Играча неправилни данни.

4. Получаване на наградата
4.1 Наградата трябва да бъде получена от победителя в срок от 30 дни от Срока,
в седалището на Организатора.
4.2. В случай, че победителят не може да получи наградата в рамките на
гореуказания срок, губи правото си на получаване на наградата.

4.3 Организаторът не носи никаква отговорност за невъзможността или
закъснението да предаде наградата по вина на Играча.
4.4. Разходите, възникнали във връзка с получаването на наградата се поемат
от Играча.
4.5 Победилият играч се задължава след инсталирането на уреда да изпрати
обратно на Организатора попълнена, подписана и подпечатана получената при
получаването "Декларация за инсталиране".
4.5. Победилият Играч е длъжен да съдейства на Организатора и Изпълнителя
за осъществяването на предаването на наградата. Ако победителят не изпълни
своето задължение за съдействие и своевременното предаване на наградата се
провали, за това обстоятелство Организаторът няма да се счита за отговорен.
За получаване на наградата Организаторът може да предостави възможност в
гореуказания срок, срокът не може да се удължава, затова, поради неговото
пропускане, Играчът губи правото си.
4.6. Организаторът може да изключи от Играта Играч, който не отговаря на
персоналните и формалните условия, указани в настоящия документ.
Организаторът не носи отговорност за последствията, произтичащи от
неправилните данни, подадени от Играча.

5. Отговорност и нейното ограничаване
5.1 Собствена отговорност на Играча е да гарантира неупълномощени лица да
не участват в Играта с използвания от него профил във Facebook, имейл адрес
и телефонен номер, Организаторът не носи отговорност в това отношение.
Организаторът изцяло отхвърля отговорността и възможността за юридическо
възмездяване при спорове във връзка с правото на потребителя.
5.2 Организаторът не носи отговорност за последствията и щетите, произтичащи
от погрешно или неправилно подадени данни от страна на Играча. За
безрезултатността или за провала на предаването на уведомлението, съответно
на наградата, поради недостатъчност/неправилност на подадените от Играчите
данни (напр. въвеждане на неправилно име или адрес, и т.н.), както и за
произтичащите от това щети, Организаторът не поема никаква отговорност.
5.3 Неполучени поради техническа неизправност регистрации не дават право на
участие. Забранено е използването на автоматизирани системи (например,
роботи и подобни) за многократна регистрация и всеки опит за регистрация чрез
автоматизирана система отменя правото на Играча на награда, като в тези
случаи не се приемат никакви претенции към Организатора или Изпълнителя.
5.4 Нито един от Организатора, Изпълнителя и Сътрудниците не е отговорен и
изключва всякакъв вид компенсация, искове за обезщетение или юридическо
възмездие за възникващи по време на участието евентуални неизправности,

пропуски, неправилно функциониране, за произтичащи от възникнали по време
на играта закъснения или свързани с тях разходи, щети, загуби, без да се
включват засягащи живота наранявания, телесни повреди, увреждане на
здравето, или отговорността за щетите, причинени умишлено или поради негова
груба небрежност, възникващи при клиента. Организаторът не поема
отговорност за каквито и да било грешки в изписването и други грешки.

6. Какво ще се случи, ако уебсайтът не работи или не е
достъпен?
6.1 Организаторът не поема отговорност за закъснение поради неизправност на
Играта, и за невъзможен достъп до Страницата. Понякога е възможно услугата
да не може да се използва по независещи от Организатора причини.
6.2 За други възникващи технически проблеми Организаторът не носи
отговорност и изключва всякакви претенции за обезщетение при участие в
Играта. В случай на технически проблеми, съобщение може да се изпрати на
уебсайта http://www.lg.com/bg/poddryjka/kontakt/chat-email или на страницата във
Facebook на LG България. Организаторът не поема отговорност за технически
неизправности или грешки при въвеждането на данните по време на Играта, и за
други грешки, възникнали по причини, независещи от Организатора.

7. Друга информация
7.1. Натрупаната в Играта всякакъв вид интелектуална собственост, е защитена
от авторско право, затова е забранено да се променя, копира, препродава, и не
може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма без писменото
разрешение на притежателя на правата. Търговската марка LG както в текстов,
така и в графичен вид е защитена търговската марка. Право на защита на
търговската марка има Организаторът. Търговската марка не може да се
използва по никакъв начин и повод без предварителното писмено разрешение
на Организатора. Незаконното използване може да доведе до правни последици,
предвидени в законодателството за авторските права, гражданското и
наказателното законодателство.
7.2. Организаторът може да прекрати цялата Игра или част от нея поради
технически, търговски и свързани с функциите, или по определени със закон
причини. В случай, че Играта се прекрати от Организатора, Организаторът ще се
стреми да огласи факта на прекратяването предварително. В същото време в
зависимост от причината за прекратяването, прекъсването или промяната,
предварителното уведомяване може да не е възможно. Организаторът си
запазва правото да допълва или променя настоящите условия или самата Игра.
Организаторът не се включва в кореспонденция във връзка с Играта,

информация дава само на уебсайта http://www.lg.com/bg/poddryjka/kontakt/chat-email
или на страницата във Facebook на LG България.
7.3. Играчите приемат, че поемат пълна отговорност за щетите, причинени на
Организатора по време на използване на Играта чрез нарушаването на
указаното в Правилата на играта. Организаторът може да отнеме от всеки Играч
достъпа до Играта, в случай на нарушаване на Правилата на играта.
7.4. Настоящите Правила на играта са достъпни на уебсайта http://www.lg.com/bg.
Организаторът и Изпълнителят си запазват правото да допълват или променят
настоящите условия или самата Игра. С приемането на условията, Играчът
приема, че работата, скоростта на предаване на данни и съобщения и времето
за отговор на Страницата зависят от обслужващата технология и, следователно,
могат да се повлияят отрицателно от фактори, които са извън отговорностите на
Организатора и неговия Пълномощник, като (но не само) мрежови закъснения,
мрежово покритие, грешки при свързване и поддръжка на защитени мрежови
връзки.
7.5. Играта не е организирана и изпълнявана от Facebook, в нея Facebook не
участва нито като спонсор, нито като администратор. Играчите приемат, че
предават данните си на Организатора, Изпълнителя и участващите в
изпълнението на играта Сътрудници чрез Facebook. Въпреки това Facebook
могат да получават данни от своите клонове или рекламни партньори, от своите
клиенти и трети страни, които да им помогнат при предлагането на реклами,
интерпретирането на онлайн дейности и подобряване на услугите на Facebook
(за повече информация вижте Разпоредбите за използване на данни във
Facebook) (https://www.facebook.com/about/privacy/your-info).
7.6. Организаторът си запазва правото да променя съдържанието на Правилата
на играта. В случай на допълнителни въпроси или проблеми с играта, можете да
поискате информация на уебсайта http://www.lg.com/bg/poddryjka/kontakt/chat-email
или на страницата във Facebook на LG България.
7.7. По отношение на теглената награда, Играчът приема за сведение, че по
силата на промените в законодателството от 1 януари 2012 г. (член 70 от Закон
CXVII от 1995 г. за данъка върху личните доходи) в случай, че спечели наградата,
във връзка с наградата Организаторът е длъжен да декларира и заплати данък
върху личните доходи (16%) и вноска за здравеопазването (27%).
7.8. За да може Организаторът да изпълни предвиденото от закона свое
задължение във връзка с данъчната регистрация, победителят трябва да
сътрудничи при установяването на контакта с Организатора в евентуалното
предаване, изпращане на допълнителни лични данни (ако е необходимо, преди
всичко от данъчно административен характер). Ако Играчът не изпълни

задължението си за даване на информация по този параграф, няма да има право
да получи наградата и се заменя с резерва.
7.9. Евентуалните спорове с Играчите Организаторът възнамерява да решава
чрез мирни средства. За посочените по-горе условия за ползване регулативни са
разпоредбите на българското законодателство. Ако в случай на спор страните
не могат да се споразумеят по мирен път, имат право да се обърнат към
компетентния съд.

8. Управление и защита на
Информация за поверителност:

личните

данни

–

8.1. Организаторът ще използва личната информация на участниците в играта
за да изпълни задълженията си по настоящите Правила на играта, съответно на
разрешените от Facebook условия.
8.2. Настоящата Игра не е създадена с цел Играчите чрез нея да изпращат
поверителни лични данни или лични данни от подобен характер. Въпреки това,
при някои стъпки на играта може да има такова искане данни, с указване на
целта. В такъв случай Организаторът на даденото място указва целта на
искането за данни. По отношение на личните данни, Организаторът действа в
съответствие с разпоредбите на Закон CXII от 2011 г. Организаторът няма да
предава личната информация на трети страни, освен ако е задължен от закона
или ако заинтересованият изрично се съгласи с това в писмен вид. Играчът, с
изпращането на каквато и да била информация на Организатора LG Electronics
Magyar ООД (LG Electronics Magyar Kft.), едновременно предоставя
неограничено и неотменимо право за използване, копиране, разгласяване,
изпълнение, промяна, пренос и споделяне на тази информация. Освен това се
съгласява Организаторът свободно да използва всички идеи, концепции, ноу-хау
или технологии, изпратени от потребителя за какви да е цели. Организаторът ще
унищожи цялата лична информация когато целта на нейното използване
приключи, или по молба на Играча.
8.3. Играта за награда беше обявена в регистър за защита на данните, нейният
идентификационен номер за защита на данните е: NAIH-79404/2014.
гр. Будапеща, 3 юли 2017 г.
LG Electronics Magyar ООД (LG Electronics Magyar Kft.) Ви желае приятно
забавление.

