
Официални	правила	на	промоция	на	Always	в	магазини	„Lilly”	
	

Чл.	1.	ОРГАНИЗАТОР	
1. Промоционалната	кампания	на	Always	в	магазини	„Lilly”	в	България,	по-нататък	

в	 текста	 наричана	 „Кампанията”,	 се	 организира	 и	 провежда	 от	 „Орбико	
България”	ЕООД,	адрес	бул.	„Източна	тангента”	161.	

2. Организаторът	 си	 запазва	 правото	 да	 допълва	 или	 променя	 Официалния	
правилник.	Допълненията	и/	или	промените	ще	бъдат	предварително	публично	
оповестени	 със	 средствата,	 упоменати	 в	 чл.	 3,	 на:	 www.orbico.bg	
(http://www.orbico.bg/novini).	

3. Официалният	правилник	е	достъпен	безплатно	за	всяко	заинтересовано	лице	в	
периода	 на	 промоцията	 на	 следния	 уебсайт:	 www.orbico.bg	
(http://www.orbico.bg/novini)	и	в	участващите	магазини.	

	
Чл.	2.	Място	на	провеждане	и	участващи	обекти	

Кампанията	се	провежда	във	всички	магазини	от	веригата	“Lilly”	на	територията	
на	Република	България.	
	
Чл.	3.	Продължителност	на	Кампанията	

„Кампанията”	стартира	на	1-ви	юни	и	продължава	до	30-ти	юни	2017	г.	или	до	
изчерпване	на	скреч	картите.	
В	случай,	че	Организаторът	реши	да	съкрати/	удължи	срока	на	„Кампанията”,	това	ще	
бъде	оповестено	публично	на	уебсайта:	www.orbico.bg	(http://www.orbico.bg/novini).	
Чл.	4.	Участващи	продукти	

1. Участващите	продукти	са:	всички	продукти	на	Always,	които	се	продават	в	
магазини	„Lilly”.	

2. След	приключването	на	Кампанията	участващите	продукти	губят	качеството	си	
на	такива	и	Организаторът	не	носи	отговорност	или	каквито	и	да	било	по-нататъшни	
задължения,	свързани	с	обстоятелства,	които	биха	могли	да	подведат	потребителите	
да	вярват,	че	„Кампанията”	все	още	продължава.	
	
Чл.	5.	Механизъм	на	„Кампанията”	и	условия	за	участие	

Купете	два	продукта	на	Always,	вземете	скреч-карта	от	касата	и	можете	да	
спечелите	веднага	награда	–	самобръсначка	Venus	или	шампоан	Pantene.	

	
За	 да	 спечели	 награда	 от	 „Кампанията”,	 всеки	 участник	 трябва	 да	 отговаря	 на	

следните	условия:	
- Да	закупи	в	периода	на	промоцията,	определен	в	чл.	3,	участващи	продукти	

–	 два	 пакета	 Always	 от	 който	 и	 да	 е	 от	 магазините,	 изброени	 в	 чл.	 2	 на	
настоящите	правила.	

- При	 закупуване	 на	 два	 продукта	 Always	 от	 участващите	 магазини	 ще	
получите	скреч-карта	на	касата	на	същия	магазин.	

- Изтрийте	 скреч	 полето	 и	 разберете	 дали	 печелите	 награда.	 Ако	 картата	 е	
печеливша,	ще	получите	наградата	си	на	място	в	магазина.	

	
Един	участник	може	да	участва	неограничен	брой	пъти	в	промоцията.	

Deleted: 



	
Чл.	6.	Награди	

Наградите	са:	
	

Продукт	 Количество	бр	

Шампоан	Pantene		Aqualight		250	ml	 268	

Еднократна	самобръсначка	Venus	3	Plus	 2056	

Самобръсначка	система	Venus	Snap	 126	

ОБЩО 2450	

	
Организаторът	 няма	 право	 да	 заменя	 наградите	 с	 други	 или	 да	 предлага	 на	

участниците	тяхната	парична	равностойност.	
	

Тази	 промоция	 се	 организира,	 провежда	 и	 финансира	 от	 „Орбико	 България”	
ЕООД.	 Производителите,	 вносителите	 и	 доставчиците	 на	 наградите	 не	 спонсорират	
промоцията.	
	
Чл.	7.	Право	на	участие	

В	 Kампанията	може	да	 участва	 всяко	 лице,	 което	 има	 навършени	 18	 години	до	
датата	на	стартиране	на	Кампанията,	съответно	1-ви	юни	2017	година,	и	пребивава	на	
територията	на	България,	което:	

- е	 закупило	 от	 някой	 от	 участващите	 магазини	 в	 периода	 на	 Кампанията,	
определен	в	чл.	3,	участващи	продукти,	описани	в	чл.	4.	

- е	получило	на	касата	в	някой	от	участващите	магазини	печеливша	скречкарта	
	

В	 Kампанията	 нямат	 право	 да	 участват	 служители	 на	 Организатора	 „Орбико	
България”	ЕООД,	както	и	членове	на	техните	семейства	(по	права	и	съребрена	линия).	
	
Чл.	8.	Данъци	и	такси	

Организаторът	 на	 „Кампанията”	 не	 носи	 отговорност	 за	 каквито	 и	 да	 било	
такси,	данъци	или	други	финансови	задължения,	свързани	с	предлаганите	награди,	
които	остават	за	сметка	на	победителя,	с	изключение	на	данъците,	които	по	закон	са	
отговорност	на	Организатора	на	„Кампанията”.	
	
Чл.	9.	Защита	на	личните	данни	

С	включването	си	в	промоционалната	кампания	участниците	потвърждават,	че	са	
запознати	с	условията	на	Кампанията,	описани	в	настоящите	Официални	Правила,	и	ги	
приемат.	 Също	 така	 участниците	 приемат	 да	 предоставят	 личните	 си	 данни	 в	 базата	
данни	 на	 Организатора	 на	 Кампанията	 „Орбико	 България”,	 регистриран	 като	
Администратор	на	лични	данни	под	номер	121618,	с	цел	да	участват	в	Кампанията	и	да	
получат	шанс	да	печелят	награди.	

Личните	данни	на	учaстниците	няма	да	бъдат	използвани	за	други	цели.	



След	 края	 на	 промоцията	 личните	 данни	 на	 всички	 участници	 ще	 бъдат	
унищожени.	

С	 участието	 си	в	 тази	Кампания	печелившите	приемат,	 че	личните	им	данни	ще	
бъдат	обявени	публично	съгласно	действащото	законодателство.	

Правата	на	участниците	в	промоционалната	кампания	са	 гарантирани	по	Закона	
за	защита	на	личните	данни	и	тяхното	свободно	движение	и	по-специално:	
	 	-	правото	на	достъп	до	личните	им	данни;		
	 	-	правото	на	промяна	на	личните	данни;		
	 	-	правото	на	възражение.	
	 	-	правото	на	информация	
	 	-	правото	да	не	бъдат	подлагани	на	индивидуални	решения;		
	 	-	правото	да	изискат	заличаване	на	данните	си;	
	
Тези	права	могат	да	бъдат	упражнявани	по	следния	ред:	
	 По	 молба	 на	 участниците,	 подадена	 в	 писмена	 форма	 до	 адреса	 на	
Организатора:	София,	бул.	„Източна	Тангента”	161,	до	„Орбико	България”.	Молбите	ще	
бъдат	удовлетворявани	от	Организатора,	който	е	задължен	да	извърши	това	по	закон.	
Негово	 задължение	 е	 да	 събира	 заявки	 от	 участниците	 в	 Кампанията,	 които	искат	 да	
упражнят	 правата	 си	 по	 Закона	 за	 защита	 на	 личните	 данни,	 и	 да	 отговаря	 на	
участниците,	които	са	подали	подобни	заявки.	
	
Чл.	10.	Съдебни	спорове	и	приложимо	законодателство	

Всички	евентуални	спорове	между	Организатора	и	участниците	ще	бъдат	
решавани	с	взаимно	споразумение.	Ако	това	се	окаже	невъзможно,	споровете	ще	се	
разрешават	от	компетентния	съд	в	България	съобразно	приложимото	законодателство.	

	
Чл.	11.	Прекратяване	на	„Кампанията”	преди	официалния	краен	срок	

Кампанията	може	да	 бъде	 прекратена	 преди	 официално	 обявения	 краен	 срок	
при	 настъпването	 на	 форсмажорни	 обстоятелства.	 Кампанията	 може	 да	 бъде	
прекратена	преди	официално	обявения	краен	срок	при	решение	на	Организатора,	като	
това	 ще	 бъде	 оповестено	 една	 седмица	 предварително	 на	 www.orbico.bg	
(http://www.orbico.bg/novini).	


