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Официални правила за онлайн игра
„ДЖУРАСИК СВЯТ: ГОСПОДСТВО“, oрганизирана от Galleria Бургас
1. Организатор на играта и официални правила: „ДЖУРАСИК СВЯТ: ГОСПОДСТВО“,, за
кратко по-долу наречена Играта, се организира от „Галерия Бургас“ ЕАД, ЕИК 175315210, със
седалище и адрес на управление гр. София 1505, бул. „Ситняково” № 48, ет. 10, офис
1012,представлявано от Петър Дончев, за кратко разпоредбите на описаните по-долу правила
на играта, наречени за кратко Официални правила на играта.
2. Продължителност на кампанията: Играта стартира на 07.06.2022г. (вторник) в 10:00ч. и
приключва в 23:59 ч. на 12.06.2022г. (неделя). Играта ще се проведе във Фейсбук страницата
на Galleria Бургас: https://www.facebook.com/Galleria.Burgas. Победителите ще бъдат изтеглени
на 13.06.2022г. (понеделник) в 11:00 ч.
3. Теглене и описание на наградите: На 13.06.2022г. (понеделник) в 11:00ч на случаен принцип с
помощта на софтуер, ще бъдат изтеглени 4 победители, които ще получат според реда на
изтеглянето си следните тематични награди, свързани с филма „ДЖУРАСИК СВЯТ:
ГОСПОДСТВО“,, предоставени от „Форум Филм България“ ЕООД.

4. Условия за участие в играта „ДЖУРАСИК СВЯТ: ГОСПОДСТВО“,
Участието в Играта не е обвързано с покупка. В Играта имат право да участват всички лица с
навършени 14г.
1/ Желаещият да участва е необходимо да напише какъв вид динозавър е отвлеченото бебединозавър на Блу под поста на Играта във Фейсбук страницата на търговския център:
https://www.facebook.com/Galleria.Burgas
2/ Всеки Участник в ИГРАТА, изпълнил условието по т.1, участва в ТОМБОЛА за
спечелването на една от по-долу изброените награди:
-

1 бр. оригинална Джурасик шапка;
1 бр. детска Джурасик тениска;
2 бр. комплекта от оригинален Джурасик печат и магнити;

Наградите могат да бъдат получени в указания по-долу срок от бюро „Информация“ на Galleria
Бургас - след изпратено уведомление към печелившия в отговор на неговия коментар под поста
на играта във Фейсбук страницата на Galleria Бургас.
5. Механизъм на кампанията: За да участвате в играта, трябва да изпълните всички условия подолу:
5.1 Участието не е обвързано с покупка.
5.2 В играта имат право да участват само лица, навършили 14 години към момента на
участие.
5.3 Желаещите да участват трябва да посетят Фейсбук страницата на Galleria Бургас в периода
07.06.2022г. – 13.06.2022г. (преди 11:00ч).
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6. Теглене и получаване на наградите
6.1 Тегленето на наградите от томболата е публично и на случаен принцип и ще се осъществи чрез
специализиран софтуер на 13 юни 2022г., в 11:00ч. Победителите са общо двама, като ще бъдат
изтеглени и две резерви. Наградите се определят според реда на изтегляне на печелившите.
СПЕЧЕЛИЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ се уведомяват чрез отговор на коментара им под поста на играта.
Ако победител не се свърже с Galleria Бургас чрез лично съобщение в страницата на търговския център
във Фейсбук, в срок от 24ч. от неговото уведомяване (или респективно откаже да получи наградата),
той губи правата си за получаване на наградата, а ОРГАНИЗАТОРЪТ уведомява резервен УЧАСТНИК
по реда на изтеглянето.
6.2.

Наградите в ИГРАТА са:
-

1 бр. оригинална Джурасик шапка;
1 бр. детска Джурасик тениска;
2 бр. комплекта от оригинален Джурасик печат и магнити;

За получаване на наградата, СПЕЧЕЛИЛИЯТ следва да представи на бюро Информация в Galleria
Бургас скрийншот на коментара, с който е информиран, че е печеливш, както и своята лична карта и
да попълни и подпише Протокол за получена награда. СПЕЧЕЛИЛИЯТ трябва да се яви лично за
приемане на наградата на бюро „Информация“ в търговски център Galleria Burgas в срок до 10 дни
след осъществен контакт с представител на Galleria Бургас, но само в случай, че е потвърдил, че приема
наградата съгласно срока по т.6.1. по-горе.
6.3.

Правото на СПЕЧЕЛИЛИЯ да получи наградата е ненаследимо и непрехвърлимо.
7. Право на участие: Кампанията е валидна за всички физически лица над 14-годишна възраст
към момента на участие, живеещи на територията на Република България. В кампанията нямат
право да участват служителите на „Галерия Бургас“ ЕАД и техните семейства, както и
служители на агенции и партньори на компанията. Лицата трябва да са заявили своето желание
за участие чрез коментар под поста на Играта в официалната фейсбук страница на Galleria
Burgas: https://www.facebook.com/Galleria.Burgas
8. Отсъствие на парични алтернативи: Не се допуска размяна на награда срещу пари и други
изгоди.
9. Прекратяване на играта: Организаторът има неотменимо право да прекрати кампанията по
всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай на форсмажорни
обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
10. Публичност: С участието в тази кампания участниците разбират и се съгласяват, че в случай,
че вземат своята награда, техните имена и снимка/и, както и те самите, биха могли да бъдат
използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане
от страна на последните. Допълнително, участниците се съгласяват Организатора или
оторизирани от тях лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, имейл и SMS
съобщения по време на играта и за период от три месеца след края й. Достъпът до личните
данни ще служат за установяване на контакт с участника. Участникът носи персонална
отговорност за верността на предоставените данни по време на кампанията. Личната
информация, която предоставяте като ставате фен на страницата https://www.galleriaburgas.bg/
, се предоставя на администраторите на страницата, а не на Фейсбук. Предоставената от вас
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информация ще бъде използвана единствено за целите на кампанията.
11. Лични данни
11.1
Участниците в кампанията декларират, че са запознати и съгласни със
следното:
11.1.1 „Галерия Бургас ” ЕАД и неговите служители, както и служителите в
дружествата от групата на Masrei, в зависимост от своите задължения, имат
достъп до част или цялата информация, предоставена при участие или дадена
впоследствие.
11.1.2 „Галерия Бургас ” ЕАД осигурява защитата на предоставените лични данни
съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), Закона за защита
на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С
приемането на Общите условия се съгласявате, че „Галерия Бургас ” ЕАД може
да обработва предоставените при участие и впоследствие лични данни за
следните цели: техническо управление на кампанията и нейната база данни;
установяване на контакт с Вас; измерване на ефективността на услугите ни;
рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания; изпращане на
рекламни предложения и материали и друга подобна информация по поща и/или
SMS и/или email; директен маркетинг.
11.1.3 С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването
на личните Ви данни от кампанията за посочените цели, „Галерия Бургас” ЕАД
може да предоставя тези данни и на трети лица, с които „Галерия Бургас” ЕАД
си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си.
11.2
На основание Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) може да
възразите срещу използването на личните Ви данни, разкриването им на трети лица и
използването им от тяхно име за посочените цели, включително да поискате тяхното
заличаване. Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за
целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до „Галерия
Бургас” ЕАД на контактите, посочени в края на тези Общи условия. На същите места
може да се свържете с нас в случай на неоторизирано попълване на Ваши лични данни
от трети лица, както и за други възможни проблеми.
По всяко време може да се откажете от получаване на директна информация, свързана с кампанията,
на email: gdpr@masrei.com. или на интернет адрес: https://www.galleriaburgas.bg/ .
Имате право да поискате предоставените от Вас лични данни да бъдат заличени на посочените подолу контакти.
Контакти за връзка с „Галерия Бургас” ЕАД във връзка с кампанията:
Е-mail: marketing@galleriaburgas.bg
Телефон: +359 56 70 60 20
Адрес: гр. Бургас, ул. Янко Комитов 6
12. Политика за поверителност на Галерия Бургас ЕАД:
Всеки участник в кампанията е длъжен да се запознае с политиката за поверителност на Галерия Бургас
ЕАД.
Линк към политиката за поверителност:
13. Официални правила: Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни за периода на
валидност на кампанията. Участвайки в тази кампания, участниците приемат да се ангажират
с тези Официални правила и да ги спазват.
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13.1 Настоящите правила влизат в сила от 07.06.2022г. и са публично оповестени и
достъпни за целия период и продължителност на играта на интернет адрес:
https://galleriaburgas.bg/doc/GB_Terms_Jurassic_Park.pdf
14. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя официалните правила,
като промените влизат в сила от деня на публикуването им на горепосочената интернет
страница. Организаторът си запазва правото да преустанови провеждането на играта по всяко
време. При възникнали спорове крайните решения се взимат от Организаторът.
15. Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с
Инстаграм или Фейсбук.

