Правила за участие в промоционалната кампания
„Данонино хапни и спорта избери”

1.

Организатори на кампанията:

1.1 Промоционалната кампания „Данонино хапни и спорта избери“, наричана по-долу за краткост
„Промоцията” или “Промоционалната кампания” се организира и провежда от:
„ДАНОН СЕРДИКА” АД, акционерно дружество, част от GROUPE DANONE, Франция, вписано в
Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 831617210, със седалище
и адрес на управление: гр. София, ул. „Охридско езеро” № 3, наричано по-долу за краткост „Данон”
и
”ЛЕКСИ“ ЕООД ”, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с
ЕИК BG160052305, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, район р-н Централен,
УЛ.БОГОМИЛ No 58, ет. 3, ап. 4, МОЛ - ЖАНЕТ ПЕТРОВА ПАВЛОВА, наричано по-долу за краткост
„ЛЕКСИ ”
1.2 Участниците в Промоционалната кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на
изложените по-долу Правила на Промоцията (наречени по-долу „Правила”). Правилата ще бъдат
достъпни за целия период на продължителността й на Интернет страницата на Данонино в Република
България – www.danonino.bg.
1.3 Организаторите на Промоцията си запазват правото да допълват или променят Правилата, като
промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет страницата: www.danonino.bg.
1.4 В случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства Организаторите имат неотменимото право да
прекратят Промоцията по всяко време, като оповестят това по начина, посочен в т. 1.2. В тези случаи на
Участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
2.

Период на Промоционалната кампания и територия на провеждането й

2.1 Промоционалната кампания се провежда в периода от 20.07.2020 г. до 02.08.2020 г. включително, в
търговски обект на ЛЕКСИ, описан в Приложение 2 или до изчерпване на Промоционалните продукти
и/или талоните за участие в Промоцията в съответния търговски обект.
2.2 В случай, че Организаторите решат да съкратят/удължат срока на Промоционалната кампания, това ще
бъде оповестено публично по начина, посочен в т. 1.2.
2.3 След приключване на Промоцията, Организаторите не носят отговорност или каквито и да било понататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да
вярват, че Промоцията все още продължава.
3.

Промоционални продукти

3.1 В Промоционалната кампания участват всички продукти с марка „Данонино“, описани в Приложение 1,
закупени в срока на провеждане на кампанията от търговски обект на ЛЕКСИ, описан в Приложение 2,
наричани по-долу за краткост „Промоционални продукти”.
4.

Условия за участие

4.1 Участник в Промоционалната кампания „Данонино хапни и спорта избери“ може да бъде всяко

физическо лице, което към датата на участие е навършило 18 години.
4.2 Право на участие в Промоционалната кампания нямат лица, които се намират в трудови правоотношения
с организаторите на Промоцията, както и техни съпрузи, братя, сестри, родители.
4.3 Участието в Промоцията е свързано с едновременното закупуване на най-малко 2 /два/ броя
Промоционални продукти наведнъж в срока на провеждане на Промоционалната кампания от търговски
обект на ЛЕКСИ, описан в Приложение 2 и изпълнение на следните условия:
4.3.1.

попълване на талон за участие в Промоцията, който Участникът може да вземе от промоционалната
кутия на Данонино, намираща се след касова зона на търговския обект, от който са закупени
Промоционалните продукти;

Забележка:
За всяка едновременна покупка на 2 /два/ броя Промоционални продукти, Участникът има право да
попълни един талон за участие в Промоцията;
Пример: При едновременна покупка на 2 /два/ броя Промоционални продукти, Участникът има право да
попълни 1 /един/ талон за участие в Промоцията.
При едновременна покупка на 5 /пет/ броя Промоционални продукти, Участникът има право да попълни
2 /два/ талона за участие в Промоцията.
В талона за участие Участникът попълва:
−

своите имена и телефонен номер;

−

полето, в което потвърждава, че ще пази касовата си бележка, във връзка с която е попълнил талон/и за
участие, в случай, че бъде изтеглен като печеливш и че има навършени 18 години;

−

полето с номера на касовата бележка и датата на касовата бележка;

−

полето, в което потвърждава, че се е запознал и приема Правилата за участие в Промоцията, публикувани
на интернет страницата: www.danonino.bg;

−

полето, в което дава съгласие личните му данни да бъдат обработвани за целите на участието му в
Промоционалната кампания.

4.3.2.

подаване на попълнения съгласно Правилата талон за участие в предназначената за това урна в
търговския обект, от който са закупени Промоционалните продукти;

4.3.3.

запазване на касовата/ите бележка/и за закупени Промоционални продукти, във връзка с която/които
е попълнил талон/и за участие в Промоцията.

4.4 Всеки клиент на търговските обекти, описани в Приложение № 2, може да участва неограничен брой
пъти в Промоцията, като всяко следващо участие е свързано с едновременна покупка на най-малко 2
/два/ броя Промоционални продукти, попълване и подаване на талон за участие при спазването на тези
Правила.
5.

Изтегляне на спечелилите участници и награди

5.1 В рамките на Промоционалната кампания „Данонино хапни и спорта избери”, провеждана в търговските
обекти на ЛЕКСИ могат да бъдат спечелени общо 3 /три/ броя ваучери за покупки от верига магазини
„ДЕКАТЛОН“, всеки от които е на стойност от 100 лв. /сто лева/.
5.2 Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 14.08.2020 г. в офиса на „ДАНОН СЕРДИКА” АД, в

качеството му на организатор и отговорен за Промоцията, след което ще бъдат обявени чрез
посочване на мобилния телефонен номер на спечелилия Участник със скрити последни три цифри,
попълнен от него в талона за участие, на интернет страницата www.danonino.bg
5.3 Към всеки от спечелилите участници ще бъдат изтеглени по трима резервни печеливши. В случай на
дисквалифициране на печеливш участник заместването му ще се извършва по реда на изтегляне на
резервните печеливши.
5.4 В рамките на пет дни от избора на печеливш участник, представители на „ДАНОН СЕРДИКА” АД ще
се свържат с него на описаните в талона за участие координати за контакт, за да го информират, че е
избран за печеливш участник. С участникът ще бъде уточнен реда за предоставяне на копие от касовата
бележка, срещу която е получил печелившия талон за участие в томболата, както и ден и час за
предоставяне на наградата. Срокът за предоставяне на наградата е 30 /тридесет/ дни от датата, на която
участникът е уведомен, че е избран за печеливш.
5.5 Награда не се предоставя на обявен за спечелил Участник в случай, че:
−

в рамките на петте дни от избора му не може да бъде открит на обявените от него координати за контакт;

−

не разполага с касова бележка, отговаряща на условията за участие в Промоционалната кампания,
издадена от търговския обект, от който е изтеглен печелившият талон;

−

е подал повече талони за участие в Промоцията от колкото има право с оглед броя на едновременно
закупените от него Промоционални продукти;

−

не предложи ден и час за предоставяне на наградата в рамките на 30 /тридесет/ дни от датата, на която е
уведомен, че печели награда;

−

поиска заличаването на личните му данни, преди да е бил обявен за Печеливш, респективно при
уведомяването му, че е обявен за Печеливш;

5.6 В горните случаи за спечелил се обявява следващият по ред участник, изтеглен като резервен печеливш.
5.7 В случай, че обявеният за печеливш резервен участник не отговаря на някое от изискванията, описани в
тези Правила, процедурата продължава чрез обявяване на следващ печеливш от резервните по реда на
изтеглянето им. Ако всички резервни печеливши не отговарят на условията за получаване на наградата,
тя остава нераздадена.
5.8 „ДАНОН СЕРДИКА” АД не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден
телефон за контакт или непълен или неточен адрес за доставка на наградата.
6.

Защита на личните данни

6.1 При включването си в Промоцията, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат
обработвани при условията, посочени в Декларацията за защита на поверителността на личните данни,
достъпна на http://danonino.bg/static.php?content_id=18 .
6.2 С участието си в Промоцията се счита, че Участниците са подали доброволно талон/и за участие и
доброволно са предоставили на Организаторите своите лични данни и данни за контакт, каквито се
изискват и при получаването на наградата.
6.3 Участниците в тази Промоционална кампания се съгласяват техните имена, телефон за връзка,
предоставяне на адрес за доставка за получаване на наградата (който ще бъде предоставян само от
спечелил участник при уговарянето на адрес, на който да му се изпрати наградата), е доброволно и е
необходимо условие за участие в Промоцията и предоставяне на спечелената награда, и да бъдат

използвани за целите на провеждането й.
6.4 Организаторите гарантират, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън
посочените в тези Правила, цели.
6.5 Предоставените от Участници в Промоционалната кампания лични данни ще бъдат обработвани в
следните срокове:
−

данните, необходими за участие в играта, ще бъдат обработвани съгласно сроковете на Промоцията, като
ще бъдат заличени 1 месец след публикуване на името на съответния печеливш участник на интернет
страницата на „Данон сердика“ АД;

−

личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и телефонен номер ще бъдат
заличени 1 месец след получаване на наградата от спечелилия участник;

6.6 Съгласно Общия Регламент за Защита на Данните участниците имат право на безплатен достъп до (чл.
15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване на обработването
(чл. 18).
6.7 Повече информация относно политиката за защита на личните на Организатора може да бъде получена
на интернет страницата http://danonino.bg/static.php?content_id=18С регистрацията си за участие,
участниците декларират, че са се запознали с тези Правила и Декларацията за защита на личните данни,
публикувана на интернет страницата http://danonino.bg/static.php?content_id=18 и са съгласни данните
им да бъдат обработени за целите на Промоцията.
7.

Други

7.1 Наградите не могат да бъдат заменяни, нито да бъде изплащана тяхната парична равностойност. В
случай, че спечелил участник откаже чрез писмено волеизявление да се възползва от наградата си, той
губи правото да му бъде връчена тази награда. Ако бъде установено, че спечелилите участници не
отговарят и/или не спазват условията, посочени в тези Правила, Организаторите си запазват правото да
преустановят/анулират по всяко време правата и ползите, произтичащи за тях, без да им дължат
компенсация.
7.2 Организаторите не носят отговорност за евентуални оплаквания от потребители, които не са успели да
участват в Промоционалната кампания по причини, свързани с лично неразбиране на начина и
изискванията за участие в Промоцията, описани подробно в тези Правила, или невъзможност да се
запознаят с тези Правила, поради липса на интернет връзка или некачествена интернет връзка.
7.3 Организаторите не носят отговорност, ако някой участва в Промоцията след края на обявения
промоционален период.
7.4 Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на Промоционалната кампания,
следва да бъдат изпращани по време на периода на кампанията на адреса на Организаторите.
7.5 Организаторите следва да осигурят достатъчно количество талони за участие в магазините, участващи в
Промоционалната кампания.
8.

Спорове

8.1 В случай на спорове между Организаторите и Участниците в Промоцията, те ще се разрешават по
взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд,
съобразно приложимото българско законодателство.

Приложение № 1

Продукти с марка „Данонино“
ДАНОНИНО банан/малина 4x50г
ДАНОНИНО ягода/кайсия 4x50г
ДАНОНИНО боровинка/банан 4x50г
ДАНОНИНО ягода/череша/малина 6х50
ДАНОНИНО Ягода 70г
ДАНОНИНО Ягода и Банан 70г
ДАНОНИНО Ванилия 70г
ДАНОНИНО БИО Пауч Ягода 70г
ДАНОНИНО БИО Пауч Круша 70г
ДАНОНИНО БИО Трио Ягода 90г
ДАНОНИНО БИО Трио Малина 90г
ДАНОНИНО БИО Трио Портокал 90г
ДАНОНИНО Мултипак 2бр 4х50г
ДАНОНИНО напитка с Банан ( 4х100г)
ДАНОНИНО напитка с Ягода ( 4х100г)

Приложение 2

Търговски обекти

ЛЕКСИ

Адрес

БУЛ. ПЕЩЕРСКО ШОСЕ 78

