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ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
„Time4Selfie“

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА „Time4Selfie“
Организатор на Кампанията “Time4Selfie” („Кампанията“) е „Галерия Бургас“ ЕАД, ЕИК
175315210, със седалище и адрес на управление гр. София 1505, бул. „Ситняково” № 48,
ет. 10, представлявано от Петър Дончев.
2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Time4Selfie“
Кампанията се провежда на територията на търговски и развлекателен комплекс Galleria
Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Янко Комитов“ 6 и не е обвързана с покупка.
3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА „Time4Selfie“
Кампанията стартира в 10:00 ч. на 22ри юли 2022 г. и продължава до 22:00 ч. на 10ти
септември 2022 г. или до изчерпване на наградния фонд.
4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА „Time4Selfie“
Участието в Кампанията НЕ е обвързно с покупка.
В Кампанията имат право да участват всички лица с навършени 14г., а лица под 14г.придружени от родител/ настойник.
Всеки, желаещ да участва в Кампанията, трябва:
1. Да посети Galleria Бургас в периода на кампанията, да избере един от 7-те селфи
корнера, разположени в общите части на търговския център, и да се снима в него.
2. Да публикува в собствения си Фейсбук или Инстаграм профил направената снимка
и при публикацията да последва и отбележи профила на Galleria Бургас в желания
социален канал ( @Galleria Burgas за Фейсбук и @galleria.burgas за Инстаграм).
3. Да отиде на Бюро Информация в Galleria Бургас и да покаже на служителя на място
на мобилното си устройство направената публикация.
4. В случай че всички условия по-горе са изпълнени, да получи от служителя на Бюро
Информация един брой инстантна награда, след подписване на Протокол за
получена награда и формуляр Съгласие за обработка на лични данни.
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5. ОСОБЕНОСТИ:
1./ Клиентът има право да получи награда в рамките на периода на кампанията, в случай
че количествата налични награди не са изчерпани при пристигането му на Бюро
Информация и заявяването на желанието му да представи публикацията си и да получи
награда. В случай че при пристигането на клиента на Бюро Информация наградният фонд е
изчерпан, клиентът не получава награда.
2./ Независимо от броя направени и публикувани снимки, всеки един клиент има право на
едно участие в кампанията.
6. НАГРАДЕН ФОНД НА КАМПАНИЯТА „Time4Selfie“ :
Инстантни награди – 2500 броя общо:
-

Плажна надуваема топка – 500 бр.
PVC ветрило – 1 000 бр.
Сгъваемо джобно фризби – 1 000 бр.

За получаване на наградата, СПЕЧЕЛИЛИЯТ следва да представи своята лична карта, да
попълни и подпише Протокол за получена награда и формуляр Съгласие за обработка на
лични данни на място на бюро Информация в Galleria Бургас.
7. КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА „Time4Selfie“
В Кампанията имат право да участват всички лица с навършени 14г. или придружени от
родител/настойник, заявили своето желание за участие пред служителя на бюро
Информация в Galleria Бургас и изпълнили условията по т.1, т.2, т.3 и т.4 в периода на
кампанията или до изчерпване на количествата награди.
В Кампанията нямат право да участват служителите на “Галерия Бургас” ЕАД и свързаните
с тях търговски дружества, както и членове на техните семейства. В Кампанията нямат
право да участват служителите на търговските обекти, находящи се на територията на
Galleria Бургас.
8. ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДАТА. НЕИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДАТА
Печелившите нямат право да преотстъпват наградата си на трети лица или да изискат
паричната й равностойност.
Неоползотворени награди остават в полза на Организатора.
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9. ПУБЛИЧНОСТ
Всички участници в Кампанията предоставят на Организатора правото да използва
личните им данни, да ги заснеме при регистрацията за участие и при получаването на
награда и да публикува техни снимки с цел популяризиране на Кампанията, както и
където намери за добре.
10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Събирането на лични данни за целите на провеждане на Кампанията се извършва от
Галерия Бургас ЕАД, ЕИК: 175315210, със седалище и адрес на управление в гр. София
1505, район „Оборище“, бул. „Ситняково“ № 48, ет. 10, офис 1012, тел.: +359 2 926 43 42,
email: gdpr@masrei.com, в качеството на Оператори на лични данни.
11. ОБЩИ УСЛОВИЯ
С участието си в Кампанията „Time4Selfie“ лицата се съгласяват да спазват условията и
разпоредбите на гореописаните общи правила. Общите правила са публично оповестени и
достъпни за целия период и продължителност на Кампанията на интернет адрес:
https://galleriaburgas.bg/
Организаторът на Кампанията 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
Кампанията по всяко време. При възникнали спорове крайните решения се взимат от
Организатора.
12. ЛИЧНИ ДАННИ
12.1. Участниците в Кампанията „Time4Selfie“ декларират, че са запознати и съгласни със
следното:
12.1.1. Организаторът и неговите служители, както и служителите в дружествата от групата
на Организатора, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата
информация, попълнена при регистрацията Ви в „Time4Selfie“ или дадена впоследствие.
12.1.2. Организаторът 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
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съгласявате, че Организаторът може да обработва предоставените при участието в
„Time4Selfie“ и впоследствие лични данни за следните цели: техническо управление на
Кампанията „Time4Selfie“ 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.
12.1.3. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на
личните Ви данни от Кампанията „Time4Selfie“ за посочените цели, Организаторът може да
предоставя тези данни и на трети лица, с които Организаторът си сътрудничи, работи или
има други отношения във връзка с дейността си.
12.1.4. 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 Организатора 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.
12.1.5. По всяко време може да се откажете от получаване на директна информация,
свързана с Кампанията „Time4Selfie“ на email: info@galleriaburgas.bg или на интернет адрес:
https://galleriaburgas.bg/
12.1.6. Имате право да поискате регистрацията и участието Ви в „Time4Selfie“ да бъдат
заличени, заедно с предоставените от Вас лични данни, на посочените по-долу контакти.
Контакти за връзка с Организатора във връзка с Кампанията „Time4Selfie“
Е-mail: info@galleriaburgas.bg
Телефон: 056/ 70 60 20
Адрес: гр. Бургас, ул. "Янко Комитов 6"
12.1.7. До изтичане на срока за обработване на предоставените от Участниците лични
данни, личните данни ще бъдат обработвани от администратора в база данни,
поддържана на технически носител, за срок от 12 месеца.

