
 
Официални правила на играта 

“Покажи с емоция кое е старото ни име” 

  от 13.02.2019 до 13.03.2019г.  в 23:59 часа. 

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА 

1.1. Организаторът на кампанията е „СисТех България” ООД 

Със седалище на управление и адрес за кореспонденция в гр. София 1766, 

ж.к.”Младост”4, “Васил Радославов” №6, тел: 02 4016600; факс: 02 4016545, 

ЕИК121030873 

2. СРОК НА КАМПАНИЯТА. РЕГИОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 

2.1. Кампанията се провежда на територията на България през периода от 13.02.2019 до 

13.03.2019г., включително. 

3. УЧАСТНИЦИ И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ 

3.1 . В кампанията участва всяко физическо или юридическо лице, което е участвало в играта – 
да сподели с нас кое е старото ни име във Фейсбук от 13.02.2019 до 13.03.2019г., включително. 

3.2. Участниците трябва да бъдат български граждани или пребиваващи в България 

физически лица, а юридическите лица трябва да бъдат регистрирани на територията на 

България и да не са служители на „СисТех България” ООД. 

3.3. Лицe на възраст между 14 и 18 години може да участва в играта, но само със 

знанието и съгласието на свой родител или попечител. 

3.4. След промяната на чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г., паричните и предметни наградите, 

получени на случаен принцип подлежат на данъчно облагане и деклариране. 

Предоставящите предметни награди с пазарна стойност от 30,00 лв. и повече, следва да 

издават на наградените физически лица служебни бележки по образец за 

удостоверяване на стойността на непаричния доход. Физическите лица, получили 

предметни награди имат ангажимент за деклариране на дохода и плащане на данък общ 

доход (ДОД) за своя сметка. 

4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА 

4.1 За да участва в томболата за награда всяко лице трябва да влезе на 
https://www.facebook.com/SysTeh.bg/, и да изрази емоцията си във връзка с правилният 
отговор и да е отговорил правилно на въпроса, за да участва в томболата за награда в периода 
от  13.02.2019 до 13.03.2019г. , включително. 

4.2 Всички, които са извършили действията описани горе в т.4.1 в периода от 

13.02.2019 до 13.03.2019г. автоматично участват в томболата. 

4.3. Всеки участник има право да участва неограчено в играта. 

5. НАГРАДИ 

5.1. 1бр. Action камера SJ7 STAR 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ 

6.1. Тегленето на победителите ще бъде на 15.03.2019г. 

6.2. Победителят ще бъде определeн на случаен принцип. Резултатите от тегленето ще 

бъдат публикувани на Facebook страницата на SysTeh. 



 
6.3 Организаторът ще се свърже с победителите посредством facebook съобщение в 

рамките на максимум 5 (пет) работни дни от определянето му. Ако победителят не 

отговори на изпратенoто му съобщение в рамките на посочения срок, ще се определи 

друг победител по описания по-горе механизъм. 

6.4 Ако победителите са лица на възраст между 14 и 18 години,  наградата се получава 

само в присъствието на родител/настойник. 

7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

7.1. Участието в Кампанията е доброволно. Организаторът носи пълна отговорност за 

събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни, според 

Политиката за Поверителност и Защита на Личните Данни на Организатора  и Общите 

условия на Кампанията. 

7.2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, 

в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си 

впоследствие, участието му в Кампанията се преустановява.  

7.3. С участието си в Кампанията участникът се съгласява предоставените лични данни 

да бъдат съхранявани и обработвани само за целите на Кампанията. И по-конкретно ,за 

всички  участници - информация от профил в социална мрежа, а за печелившите – 

контактни данни за получаване на наградата. 

7.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични 

данни са използвани за регистрация в Кампанията от друго лице, независимо дали 

първото е дало или не съгласие за това.  

7.5. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен 

данните на печелившите участници за целите на настоящата Кампания във връзка с 

получаването и ползването на спечелените награди или в случаите, когато това е 

предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си 

за обработването на личните му данни или участие в Кампанията, с което се 

преустановява и участието му.  

7.6. Предоставените лични данни в Кампанията ще бъдат изтрити в срок до 15.09.2019 

г.  

7.7. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора негови 

лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране 

на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, 

лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез 

нотариално заверено пълномощно, или чрез имейл на dpo@systeh.bg 

8. СПОРОВЕ 

8.1 В случай на конфликт относно валидността на някоя регистрация, решението на 

комисията, назначена от Организатора, е окончателно. 

8.2. С участието си в тази Кампания, участниците се съгласяват да спазват и да се 

съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящите правила. 

8.3 Евентуалните спорове възникнали между Организатора и участниците в 

Кампанията ще се решават в духа на разбирателството, а ако това не е възможно, 

споровете ще се решават от съдебните инстанции на гр. София. 

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА НА ИГРАТА  

9.1 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 имат действие от датата, посочена в тях, но не по-

рано от публикуването им във facebook страницата https://www.facebook.com/SysTeh.bg. 

Дата: 13.03.2019г. 

https://www.facebook.com/SysTeh.bg

