Официални правила на играта
„Спечели хлебопекарна за
Великден“
1. Организатор на Играта
1.1. Организатор на Кампанията „Спечели хлебопекарна за Великден“
(наричана по-долу „Играта“) е Кеш Кредит Мобайл ЕАД, с ЕИК 202376220,
действащ като кредитен посредник само на един кредитор, наричан по-долу
ОРГАНИЗАТОРЪТ.
1.2. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат
достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата:
https://www.facebook.com/cashcredit.bg/.
1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните
правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване
на Facebook страницата: https://www.facebook.com/cashcredit.bg/.
1.4. Изпълнител на Играта е „М3“ EООД, ЕИК 831244754, със седалище и
адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 60В, ет. 1
(„Изпълнител“).
1.5. Кампанията ще бъде проведена съгласно определените в настоящите
правила (наричани по-долу ПРАВИЛАТА), представляващи част от „Общи
правила за участие в програма за лоялни клиенти „Cash Club“.
2. Територия и период на провеждане на Играта
2.1. Играта се организира и провежда на територията на България.
Играта стартира в петък на 17.04.2020 г. от 10:00 часа (българско време) и
ще продължи до 21.04.2020г., 12:00 часа (българско време).
3. Право на участие
3.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице с постоянен адрес
в България.
3.2. Право на участие в Играта има всяко физическо лице, навършило 18
години.

3.3. В Играта могат да участват физически лица, които са извършили
валидна регистрация във Facebook на интернет адрес www.facebook.com.
Регистрацията във Facebook се извършва съобразно общите условия и
правила, публикувани на интернет адрес www.facebook.com.
3.4. В Играта нямат право да участват служителите на Кеш Кредит и „М3“
ЕООД, както и техни роднини по права линия и по съребрена линия до
трета степен.
3.5. Участието в Играта не е обвързано с покупка.
4. Механизъм за участие в Играта
4.1. Всеки желаещ може да се включи в Играта, като в периода, посочен в т.
2., сподели снимка и #НЕЩОЗАТЕБ като коментар към публикацията на
играта на Facebook страницата https://www.facebook.com/cashcredit.bg/.
4.2. Всеки индивидуален Участник участва еднократно в томболата,
независимо от броя на коментарите, които е публикувал.
4.3. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа
нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът
си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваното от
участниците съдържание на Facebook страницата
https://www.facebook.com/cashcredit.bg/. Администраторът от страна на
Организатора има правото да сваля от Facebook страницата
https://www.facebook.com/cashcredit.bg/всеки коментар, отговор, изображение и
др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания.
5. Награди и механизъм за определяне на печелившите участници
5.1. В Играта ще бъде изтеглен един победител.
5.2. Печелившият участник ще получи хлебопекарна „Tefal Pain Тresors
Model Serie B14A “.
5.3.Печелившият участник ще бъде изтеглени на случаен принцип измежду
всички участници, по реда и при условията на тези Правила в срока на
провеждането на Играта, до 21.04.2020 г. до 12:00 часа на обяд, българско
време.
За тази цел, Изпълнителят ще използва специализиран компютърен
софтуер, осигуряващ шанс за награда на всички потребители, които са се
регистрирали за участие по реда на тези Правила.
5.5. Победителят ще бъде обявен на Facebook страницата
https://www.facebook.com/cashcredit.bg/до 13:00 часа на 21.04.2020 г. (българско
време) чрез изписване на името и фамилията, които е посочил в своя

профил във Facebook, с които е коментирал под публикацията за участие в
Играта.
6. Получаване на наградата
6.1. В срок до 5 (пет) работни дни от обявяването на печелившия участник,
съгласно т. 5.4. от Правилата, той трябва да изпрати потвърждение за
получаване на наградата под формата на лично съобщение на Facebook
страницата https://www.facebook.com/cashcredit.bg/, съдържащо три имена/три
имена на лицето, което ще получи наградата, телефон за връзка и точен
адрес.
6.2. Наградата ще бъде изпратена чрез куриер за сметка на Организатора до
предоставения от участника адрес, съгласно т. 6.1.
6.3. При получаване на наградата участникът следва да представи документ
за самоличност. Участникът губи правото си да получи награда в следните
случаи:
- ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени
в съобщението по т.6.1. от Правилата;
- ако не се свърже с Организатора, за да получи наградата си до изтичане на
определения т. 6.1. срок.
6.4. Всяка предметна награда, получена при участие в настоящата кампания
и при спазване на тези Правила, която е с пазарна стойност над 100 лева,
подлежи на облагане съгласно ЗДДФЛ.
6.5. Кеш Кредит се задължава едновременно с изпращане/връчване на
наградата на всеки спечелил участник да предостави и служебна бележка по
образец, от която да е видна стойността на съответната награда.
Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на
спечелилия участник по ЗДДФЛ.
6.6. Ако наградата не може да бъде връчена по реда на тези Правила,
поради неизпълнение на задълженията на печелившия участник, посочени
по-горе, остава неразпределена.
7. Специални права и задължения на участниците и Организатора
7.1. Участниците се съгласяват, че носят отговорността за всички материали
и информация, подадени от тях към страницата
https://www.facebook.com/cashcredit.bg/, включително по отношение на тяхната
законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците
нямат право да поставят на страницата (да качват), да разпространяват или
да публикуват по друг начин посредством страницата никакви материали и
информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно,

заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство
върху личните или обществените права, или което би могло да бъде
осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални
престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да
поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и
да е закон.
7.2. Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и
материали, чието съдържание счете за неотговарящо на темата и
концепцията на Играта, в т.ч. клеветническо, нецензурно, заплашително,
оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните
или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може
да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава
правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност
или да представлява нарушение на който и да е закон.
7.3. С приемането на настоящите Правила участниците се съгласяват, че за
ползването на техните лични данни, снимка и друга информация и
материали, предоставени от тях във връзка или по повод на Играта,
Организаторът не предоставя и не дължи, нито участниците имат право да
претендират, каквато и да е компенсация или възнаграждение.
7.4. С приемането на настоящите Правила участниците потвърждават и се
съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация
във връзка или по повод на Играта, не са обект на интелектуална
собственост или авторски права и други производни или свързани на тях
права на трети лица, нито участниците ще претендират като титуляри на
подобни права заплащането от Организатора на каквато и да е компенсация
или възнаграждение в тази връзка.
7.5. Участниците гарантират на Организатора необезпокояваното
упражняване на правата, предоставени му по настоящия раздел, като
участниците ще бъдат изцяло отговорни в случай на каквито и да е
претенции в тази връзка от страна на трети лица.
7.6. Описаните в настоящия раздел права и задължения на участниците и
Организатора не са лимитирани от крайната дата и приключването на
Играта.
8. Отговорност
8.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна
недостъпност до Facebook страницата https://www.facebook.com/cashcredit.bg/,
невъзможност за публикуване на съдържание на същата страница, както и
за всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви
подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно найкратки срокове.

8.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за
някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън
контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на
грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания,
закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на
ползвателите на Facebook страницата или на използвания от тях
функционален софтуер, приложения или други технически средства по
време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически
проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката
и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми
и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
8.3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на
Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи,
различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите
Официални правила. При установяване извършването на действия, които
имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите
при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да
дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи
спечелена в резултат на такива действия Награда.
9. Защита на личните данни
9.1. Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват доброволно да
предоставят на Организатора публикуваното от тях съдържание.
9.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и
съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при
стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
9.3. Участниците в Играта се съгласяват, че Организаторът може да
обработва предоставените във връзка с участието в Играта лични данни с
цел обявяване на спечелилия участник в Играта.
9.4. С включването си в Играта, всеки участник приема имената му да бъдат
публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/cashcredit.bg/с
цел посочване на лицето като спечелило.
9.5. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за
обработване на личните им данни с писмено изявление, адресирано до
Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо
обработване на личните данни на участника.
10. Изменение и допълнение на официалните правила на Играта
Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите
Официални правила в хода на Играта. Евентуалните изменения и

допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в
сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на
Facebook страницата https://www.facebook.com/cashcredit.bg/.
11. Предсрочно прекратяване на Играта
Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко
време, като обяви това във Facebook страницата
https://www.facebook.com/cashcredit.bg/.
12. Други
12.1. С включването си в Играта всеки участник се счита за уведомен и
запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.
12.2. С включването си в Играта всеки участник приема личните му данни
да бъдат публикувани на Facebook страницата
https://www.facebook.com/cashcredit.bg/.
12.3. Участниците могат да се свържат с Организатора чрез лично
съобщение във Facebook страницата https://www.facebook.com/cashcredit.bg/.
12.4. Тази Игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е
било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С включването
си в нея участниците предоставят информация на Организатора, а не на
Facebook.
Дата: 17.04.2020 г.

