Общи условия за провеждане на играта "Спечели и подари книга с
любов"
І. ОРГАНИЗАТОР И ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ИГРАТЕ.
1. Играта се провеждат на сайта на HighViewArt, както и на страниците във Фейсбук
HighViewArt и CreativDesignArt
2. Организатор и изпълнител на играта е High Digital Media, собственик на сайта
www.highviewart.com
II. ПРЕДМЕТ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ
3. Настоящите Общи условия уреждат правилата за обявяването на играта "Спечели и подари
книга с любов". Настоящите правила са задължителни за всички участници в играта.
Участниците се съгласяват с тях в случай, че вземат участие в играта.
4. В играта потребителите трябва да:
- Изберат книга от представените тук.
- Споделят на кого искат да я подарят – могат да го направят като тагнат човека в коментара си
или напишат двете му имена.
5. Периодът на провеждане на играта е от 7 до 14 февруари 2021 г. Печелившите ще бъдат
обявени на 15 февруари 2021 г.
ІII. ПРАВО НА УЧАСТИЕ.
6. Право на участие в играта има всяко физическо лице на възраст над 18 години. Всеки може да
участва многократно в играта при условие, че посочва различна книга или различен човек в
различните си коментари.
7. В играта не могат да участват лица, свързани с Организатора, както и техни преки
родственици.
8. Всяко лице има право да участва с неограничен брой коментари в играта, но има право само
на една от наградите. Всеки коментар трябва да е за различни книга или близък човек.
9. В случай, че се установи, че някой от участниците извършва действия, чиято цел е
манипулиране на разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да лиши този
участник/участници от право за участие в разпределянето на наградите. Също така,
Организаторът запазва правото си да дисквалифицира всеки участник, който не спазва
настоящите Общи условия.

10. Организаторът не носи отговорност в случай, че дадено лице не може да участва в играта
или не спази описаните правила за участие и не е включено в томболата за разпределяне на
наградите.
IV. НАГРАДИ И ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ.
11. Победителите в играта ще бъде известени на сайта на Организатора. Печелившите ще бъдат
избрани чрез томбола.
12. Наградите, които ще бъдат разпределени са обявени тук.
13. Наградата ще бъде изпратена до човека, посочен в коментара с две имена или таг. Един
участник има право на една награда. Наградите не може да се преотстъпват и печелившите не
могат да заменят наградите за левовата им равностойност.
14. За да получат наградите си, печелившите трябва да изпратят три имена, адрес и телефон за
връзка под формата на лично съобщение до HighViewArt в срок от 3 календарни дни след
обявяване на печелившите. Разноските по получаване на наградата са за сметка на
Организатора.
15. Организаторът не поема отговорност за невалидни данни за контакт и адрес на доставка,
предоставени от печелившите в играта. В случай, че се наложи пренасочване на пратката, заради
предоставени неверни данни, това ще бъде за сметка на печелившия.
16. В случай, че печелившите не изпратят лични данни като съобщение до Организатора или по
някаква причина откажат да получат наградата, те губят правото да получат наградата в бъдеще.
V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
17. Всеки участник в играта има всички законови права, свързани с личните данни, които
събираме от Вас (по чл. 13 от РЕГЛАМЕНТ № 679 от 2016 г. на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗД).)
18. Срокът, в които ще бъдат обработвани личните данни изтича след получаване на наградите.
19. Личните данни, които ще се обработват във връзка с играта са: три имена, адрес и телефон за
връзка. Чрез участието си в играта, всяко лице се съгласява данните му да бъдат събирани и
обработвани само за целите на играта.
20. Целите на обработването на личните данни са: определяне на печелившите и доставка на
наградите до тях. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат
обработвани за други, извън посочените в настоящите условия цели.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ.

21. Оспорването на резултатите от играта от страна на участник няма действие спрямо
Организатора.
22. Евентуалните правни спорове между Организатора и участниците в играта, ще бъдат
разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще
трябва да се отнесат до компетентните институциите.
23. Всеки участник в играта, провеждана на стената на Организатора, се счита за уведомен и
запознат с тези правила и съгласен с условията. С включването си в играта, всеки участник
приема имената му да бъдат публикувани на сайта и страниците на Организатора с цел
обявяване на участниците и печелившите в играта.
24. Организаторът си запазва правото да премахва от Фейсбук страницата си съдържание, което
смята за несвързано с играта, неподходящо или неуместно, обидно или дискриминационно.
25. Игрите не са организирани или провеждани по какъвто и да било начин от Фейсбук и не
следва да се свързват с Фейсбук. Участниците предоставят информацията си на Организатора, а
не на Фейсбук.
26. Настоящите правила са задължителни за всички участници в игрите. Организаторът няма да
променя настоящите Общи условия в периода на провеждане на играта.

