ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА АНКЕТИ „НАСЛУКА - ЛОВ, РИБОЛОВ, СПОРТ“ 2018

1. ОРГАНИЗАТОР НА НАГРАДИТЕ
1.1. Анкетата се организира и провежда от “Интер Експо Център” ЕООД (Интер Експо Център), със
седалищe и адрес на управление: гр. София, бул. “Цариградско шосе” №-147.
1.2. Официалните Правила са изготвени и са публично оповестени в съответствие с изискванията на
приложимия български закон.
2. ПЕРИОД НА АНКЕТАТА
2.1. Анкетата се организира и провежда на територията на Република България.
2.1. Анкетата стартира на 26.09.2018 г. от 10.00 ч. и ще продължи до 17.00 часа на 29.09.2018 г. - в
рамките на специализирано изложение “Наслука - Лов, Риболов, Спорт” 2018 („изложението“),
което ще се проведе на територията на комплекс Интер Експо и Конгресен Център (ИЕКЦ) в гр.
София, бул. „Цариградско шосе“ №-147, в периода 26-29 септември 2018 г.
3. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АНКЕТАТА
3.1 Право на участие в анкетата има всеки посетител на изложението - пълнолетно дееспособно
физическо лице /Участник/, попълнило съответната регистрационна форма /анкетна карта/ - име,
фамилия, телефон и/или и-мейл. Частично или нечетливо попълнена анкетни карти са невалидни.
Анкетните карти се събират в специално обозначено за това място в сградата на комплекс ИЕКЦ.
3.2. В анкетата нямат право да участват служители на Интер Експо Център, на фирмите, осигурили
наградите за анкетата, както и членове на техните семейства.
3.3. Анкетната карта е безплатна и наградите в нея са с рекламна цел.
3.4. Анкетната карта може да се получи при влизане в изложбения комплекс Интер Експо и
Конгресен Център, но регистрационната форма (анкетна карта) трябва да бъде пуснат в специално
обозначеното за това място в комплекс ИЕКЦ.
3.5. Входните билети за посещение на изложението не дават право за участие в тегленето на
печелившите анкетни карти, но същите следва да се запазят от посетителите на изложението до
напускане на територията на Интер Експо и Конгресен Център.
4. Интер Експо Център си запазва правото да допълни, промени и оповести предварително
обявения награден фонд. Тегленето на печелившите анкетни карти за добавените, респ. променени
награди, ще се извърши по реда на т.5.1. от настоящите Правила.

5. УСЛОВИЯ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В АНКЕТАТА:
5.1.Всеки ден в периода от 26 до 28 септември 2018 г се теглят и обявяват печелившите участници
в анкетата (респективно резервните такива) и определените награди (без голямата такава).
Обявяването ще се извърши публично в 18.30 часа на всяка от посочените в предходното изречение
дати в централното фоайе на Интер Експо и Конгресен Център в присъствието на юрист.
5.2. Всички печеливши участници в анкетата, респективно резервни такива ще бъдат обявени
публично на 29 септември 2018 г. в 17.00 часа в комплекс Интер Експо и Конгресен Център в
присъствието на юрист. На 29.09.2018 г. от всички участвали в анкетата ще бъде изтеглен и обявен
печелившият участник (респективно резервен такъв) за определената голяма награда.
5.3. Печелившите участници в анкетата ще бъдат обявени и в интернет страниците на Интер Експо
Център www.iec.bg както и ще бъдат уведомени по email и телефон.
5.4. Интер Експо Център си запазват правото да дисквалифицира участник по своя собствена
преценка, когато установи, че някое от настоящите Официални правила на Анкетата не е спазено.
Преразглеждане на печелившите участници в анкетата и спечелените награди не се допуска.
5.5. Наградите се получават в срок от 15 календарни дни, считано от 29.09.2018 г., в офиса на „Интер
Експо Център“ ЕООД в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №-147, срещу представяне на документ
за самоличност. При неявяване, наградите се предоставят на определените резервни кандидати.
5.6 Участниците нямат право да претендират за изплащане на паричната равностойност на
предоставените награди.
5.7 Наградите ще бъдат връчени лично на участниците с печеливши анкетни карти срещу
представяне на лична карта и при спазване на предварително обявените за това условия.
5.8 Наградените участници не възразяват да бъдат оповестени имената им, както и да бъдат
публикувани техни снимки в медиите.
5.9 Интер Експо Център не носи отговорност за данъци и такси, дължими от победителите в анкетата
участници във връзка с предоставените им награди.
5.10 Анкетата може да бъде спряна преди обявения срок при форсмажорни обстоятелства и
други обстоятелства, които не зависят от волята на Интер Експо Център и представляват пречка
за продължаването й.

6. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
6. С попълване на анкетната карта, участникът дава своето съгласие и декларира, че:
6.1. предоставя на Интер Експо Център ЕООД (администратор на лични данни) доброволно и
свободно информация за себе си, представляващи лични данни по смисъла на ЗЗЛД (име,
фамилия, e-mail, телефонен).

6.2. предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Интер Експо Център за целите
на кампанията.
7. Интер Експо Център информира участника, че:
7.1. личните данни се събират за конкретна цел – участие в тегленето на печеливши анкетни
карти от анкета, организирана в рамките на изложение „Наслука – лов, риболов, спорт“
2018, обработват се законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват
допълнително по начин, несъвместим с тази цел;
7.2. личните данни се съхраняват на хартиен носител и/или електронен носител, само за
времето, необходимо за постигане целите на кампанията;
7.3. след постигане целта на обработване на личните данни на участника, съдържащите се
в попълнената от него листовка, следва да бъдат унищожени по начин, изключващ
възстановяване данните и злоупотреба с тях.
8. Спечелилите в анкетата участници се съгласяват имената и снимките им да бъдат оповестени в
официалния сайт на Интер Експо Център. Всички останали данни, станали известни на Интер Експо
Център във връзка със спечелването на наградите, не могат да бъдат разгласявани.

