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ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА  
„ОТВАРЯМЕ НОВА СТРАНИЦА“ НА GALLERIA БУРГАС  

 

1. Организатор на промоцията “Отваряме нова стРаница” 

Организатор на промоцията “Отваряме нова стРаница” („Промоцията“) е „Галерия Бургас“ 
ЕАД,  ЕИК 175315210, със седалище и адрес на управление гр. София 1505, бул. „Ситняково” 
№ 48, ет. 10, представлявано от Николае-Мадалин Руджеану.  

2. Място на провеждане на промоцията “Отваряме нова стРаница” 

Промоцията се организира и провежда на територията на търговски и развлекателен комплекс 
Galleria Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Янко Комитов “6, и важи за определени 
търговски обекти на територията му. 

 

3. Продължителност на промоцията “Отваряме нова стРаница” 

Промоцията стартира в 10:00 ч. на 1 септември 2019г. и продължава до изчерпване на 
наличните 800 брандирани раници. 

  

4. Условия за участие в промоцията “Отваряме нова стРаница” 

Всеки желаещ да участва в промоцията трябва: 

 1/ да е лоялен клиент на Galleria  и като такъв да има Galleria Loyalty Card. В случай, че 
клиент иска да участва в промоцията, но няма лоялна карта, може да си извади напълно 
безплатно на бюро "Информация" всеки ден в работното време на мола; 

 2/ от 1 септември 2019г. включително да направи покупка на минимална стойност 
200лв. на една касова бележка в някой от магазините за мода, аксесоари и/или спортни стоки 
на територията на мола ИЛИ да обмени 100 точки от баланса по лоялната си карта.  

Срещу касова бележка, отговаряща на условията, Galleria Loyalty Card ИЛИ 100 точки от 
баланса по лоялната си карта клиентът може да избере измежду 4 цветови разновидности на 
раници.  

В случай, че клиент, има налични 100 точки по баланс на лоялната си карта може да ги обмени 
срещу раница, без да е необходимо да регистрира касова бележка на стойност 200лв.  
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 3/ да е сред първите 800 клиента - участници в промоцията, които регистрират касовата 
си бележка на бюро "Информация" в деня на извършване на покупката ИЛИ приспадат 100 
точки от наличните по картата им;  

  

5. Особености: 

 1/ Участието в промоцията е обвързано с покупка. В промоцията имат право да 
участват само касови бележки на минимална стойност 200лв. от магазините за мода, аксесоари 
и/или спортни стоки на територията на мола.Участващите в промоцията касови бележки не се 
обръщат в точки в личния профил на клиента.  

 2/ Един клиент-участник в промоцията има право да получи не повече от две раници за 
целия период на промоцията; 

 3/ При сторниране на касова бележка, участвала в промоцията, новата касова бележка, 
която заменя сторнираната, не може да участва в промоцията. 

 4/ Веднъж получена, спечелената раница не подлежат на връщане.  

 5/ Участниците нямат право да поискат паричната равностойност на раницата.  

 

6. Награден фонд:  

Наградният фонд на промоцията “Отваряме нова стРаница” наброява: 

-  800 броя раници, брандирани с бяло лого и надпис Galleria, в 6 цветови разновидности. 

Наградата се получава на място от бюро "Информация", след представяне на Galleria Loyalty 
Card, легитимация чрез документ за самоличност и при условие, че участникът отговаря на 
изискванията в т.4. 
  
 
 
7. Критерии за участие в промоцията “Отваряме нова стРаница” 

В промоцията имат право да участват всички лоялни клиенти на Galleria, които в периода на 
промоцията са пазарували в някой от магазините за мода, аксесоари и/или спортни стоки на 
територията на мола на минимална стойност 200лв. на една касова бележка или разменят 100 
точки от своята лоялна карта за раница по избор. В промоцията “Отваряме нова стРаница” 
нямат право да участват служителите на “Галерия Бургас” ЕАД и свързаните с тях търговски 
дружества, както и членове на техните семейства. В промоцията нямат право да участват 
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служителите на търговските обекти за мода, аксесоари и/или спортни стоки на територията на 
мола, както и членове на семействата им. 

 

8. Публичност 

Всички участници в промоцията предоставят на Организатора правото да използва личните им 
данни, да ги фотографира и да публикува техни снимки с цел популяризиране на промоцията, 
както и където намери за добре. 

 

9. Защита на личните данни 

Организаторът „Галерия Бургас” ЕАД е надлежно регистриран администратор на лични данни 
в Комисията за защита на личните данни и има право да обработва и съхранява 
предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и 
приложимите норми на българското законодателство, както и да ги използва за информиране 
на участниците в предстоящи промоактивности, организирани от "Галерия Бургас" ЕАД. 

Всеки участник има право по всяко време да поиска от организаторa да заличи, коригира или 
блокира негови лични данни, като направи това писмено на адрес: София 1505, бул. 
"Ситняково" 48, ет.10 или на електронната поща на организаторите: info@galleriaburgas.bg 

 

10. Общи условия 

С участието си в промоцията “Отваряме нова стРаница” клиентите на Galleria Бургас се 
съгласяват да спазват условията и разпоредбите на гореописаните общи правила. Общите 
правила са публично оповестени и достъпни за целия период и продължителност на 
промоцията на интернет адрес: http://galleriaburgas.bg/ 

Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Общите условия, 
като промените влизат в сила от деня на публикуването им на горепосочената интернет 
страница. Организаторът си запазва правото да преустанови провеждането на промоцията по 
всяко време. При възникнали спорове крайните решения се взимат от Организатора. 

11. 10. ЛИЧНИ ДАННИ  

10.1. Участниците в кампанията Отваряме нова стРаница декларират, че са запознати и 
съгласни със следното:  

mailto:office@galleriaburgas.bg
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10.1.1. „Галерия Бургас” ЕАД и неговите служители, както и служителите в дружествата от 
групата на Prime Kapital, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата 
информация, попълнена при регистрацията Ви в Отваряме нова стРаница или дадена 
впоследствие.  

10.1.2. „Галерия Бургас” ЕАД осигурява защитата на предоставените лични даннисъгласно 
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 регистрацията в 
Отваряме нова стРаница и впоследствие лични данни за следните цели: техническо 
управление на кампанията Отваряме нова стРаница 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.  

10.1.3. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на 
личните Ви данни от кампанията Отваряме нова стРаница 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.  

10.1.4. 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.  

10.1.5. По всяко време може да се откажете от получаване на директна информация, свързана 
с кампанията Отваряме нова стРаница, на email: info@galleriaburgas.bg или на интернет адрес: 
http://www.galleriaburgas.bg.  

10.1.6. Имате право да поискате регистрацията Ви в Отваряме нова стРаница да бъде заличена, 
заедно с предоставените от Вас лични данни, на посочените по-долу контакти. 

Контакти за връзка с „Галерия Бургас” ЕАД във връзка с кампанията Отваряме нова стРаница: 

Е-mail: info@galleriaburgas.bg 

Телефон: 056/ 70 60 20 

Адрес: гр. Бургас, ул. "ЯнкоКомитов" 6 


