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Правила за провеждане на игра „Гласувай за Lidl награда на публиката“ в рамките на 21вия Международен София Филм Фест.
І.

Общи положения

1. Настоящите Правила за участие ("Правилата") уреждат реда и условията за
провеждане и участие в Играта "Гласувай за Lidl награда на публиката“ ("Играта").
2. Организатор на Играта е „Арт Фест“ ЕООД, със седалище и адрес на управление град
София 1463, Пл. “България” 1, eт. 12, ЕИК 130550061.
3. Администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на
играта, е „Арт Фест“ ЕООД.
3. Играта се провежда в периода от 23:59 часа на 9 март 2017 до 23:59 ч. на 18 март 2017
(„Период на провеждане”).
4. Участието в Играта се осъществява посредством Флаер “Lidl награда на публиката“.
Играта се организира и провежда само за територията на Република България.
ІІ.

Право на участие

5. Право да участват в Играта имат всички лица, които към датата на участие са
навършили 18 години ("Участник/ци"). В Играта Не могат да участват служителите на
Организатора, служители на спонсора, предоставящ наградата по т. 8.1 - „Лидл България
ЕООД ЕНД КО“ КД, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели
участие в организацията и провеждането на Играта. Юридически лица също нямат право
да участват в Играта.
6. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С
изпълнението на което и да е действие във връзка с участие в Играта, съответният
Участник декларира, че е запознат с тези Правила, разбира ги и се съгласява с тях.
ІІІ.

Условия за участие

7. За да участва в Играта, всеки Участник трябва:
7.1. Да е присъствал по време на прожекция на филм, част от специалната селекция в
програмата на София Филм Фест, селектирана за Lidl награда на публиката. Участникът
следва да е получил предназначения за целите на гласуването Флаер „Lidl награда на
публиката“, предоставен безплатно на място на прожекцията.
7.2. Да въведе в предвидените за целта полета следните свои данни: име и фамилия, град,
актуален телефон и e-mail.
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7.3. Да е оценил филм, част от специалната селекция в програмата на София Филм Фест,
по посочената на Флаера скала от 2 до 6
7.4. Да е пуснал предназначената част от Флаера в специална за целта урна. Наличието на
въпросната урна се осигурява от Организатора Арт Фест.
IV.

Награда

8. Наградата, която може да бъде спечелена при спазване на условията за участие, уредени
в раздел III по-горе, е:
8.1. ВИП обиколка в Киноцентър Бояна за петима души
9. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с
друга награда. Участникът, спечелил ВИП обиколка в Киноцентър Бояна, ще може да го
използва до 31.05.2017 година.
V.

Определяне на печелившите Участници

10. Имената на печелившите ще бъдат изтеглени на 19 март 2017 от 19:45 ч. в Зала 1 на
НДК, преди прожекцията на филма Тони Ердман. Печелившите участници не са длъжни
да приемат предоставената от Организатора награда.
11. Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на Интернет страницата на
София Филм Фест – www.siff.bg, в рамките на деня на провеждане на съответната томбола
съгласно т.10 по-горе. Печелившите участници ще бъдат уведомени, че са спечелили
награда по e-mail, който ще бъде изпратен до e-mail адреса, посочен от него, както и на
посочения от него телефон.
12. Организаторът ще се свърже с печелившите участници в срок от 10 дни, считано от
датата на спечелване.
13. В случай че Организаторът не успее да се свърже с печелившите участници поради
подадени неактуални e-mail или телефон, в рамките на 10 дни, считано от датата на
спечелване, последните губят правото да получат наградата си, а Организаторът има право
да предостави наградата на друг.
14. Получаването на Наградата – ВИП обиколка в Киноцентър Бояна, ще се осъществи на
дата, посочена от Организатора, но не по-късно от 31 май 2017 година.
VI. Ограничаване на отговорността
16. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически
причини, относими промени в действащото приложимо законодателство, разпореждания
на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Правила (вкл. водещи или
които могат да доведат до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства
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и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ
начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.
17. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които
не са спечелили награда.
18. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали
поради участието им в Играта, включително и транспортните разходи, възникнали в
резултат транспорта на печелившите участници до Киноцентър Бояна. Разходите по
предоставяне на наградата се поемат от Организатора.
19. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, получени по
време на ВИП обиколката на Киноцентър Бояна.
20. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без
допълнително уведомление. В тези случаи решението на Организаторите ще бъде
окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
VIII. Лични данни
21. Личните данни (име, фамилия, град, имейл адрес, телефон за връзка) на всички
Участници в Играта се обработват в съответствие с приложимия български Закон за
защита на личните данни (Обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2002 г.) ("ЗЗЛД").
22. Организаторът обработва лични данни на Участниците за целите на Играта.
Доброволното предоставяне на лични данни (име и фамилия, град, e-mail адрес, телефонен
номер) e необходимо условие за участие.
23. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора, могат да бъдат
разкривани и включени в базата данни на (i) търговски партньори и контрагенти на
Организатора, участващи в организацията на Играта, както и (ii) на други лица, ако е
предвидено в нормативен акт.
24. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за
защита на личните данни на участниците. Личните данни на Участниците в Играта се
обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите на Играта.
25. Всеки Участник, при условията на ЗЗЛД, има право да поиска от Организатора:
(і) да получи достъп до отнасящите се до него лични данни. Правото на достъп по
настоящата точка (і) се осъществява с писмено заявление до Организатора, изпратено в
съответствие със ЗЗЛД. Правото по настоящата точка (і) се упражнява безплатно.
(іі) по всяко време да поиска от Организатора да: а) заличи, коригира или блокира
личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и
б) да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко
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заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с подточка а), с
изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за
Организатора. В случай на заличаване или блокиране на личните данни на участника,
продължаване на участието му в Играта няма да бъде възможно.
(іii) да възрази пред Организатора срещу обработването на личните му данни при
наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните
данни на съответния участник няма повече да бъдат обработвани,
(iv) да възрази пред Организатора личните му данни да бъдат обработвани за целите на
директния маркетинг, да бъде уведомено преди личните му данни да бъдат разкрити за
пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг,
както и да възрази срещу такова разкриване или използване,
както и на всички останали права съгласно ЗЗЛД.
26. За да упражни правата си, Участникът трябва да изпрати на адреса на Организатора:
град София 1463, Пл. “България” 1, eт. 12, писмено заявление, което съдържа име, адрес,
e-mail и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и
предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде
подписано и да има дата на подаване и адрес за кореспонденция с подалото го лице. При
подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално
заверено пълномощно. Организаторът отговаря на искането в съответствие със ЗЗЛД.
27. С участието си в Играта Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с
настоящите Правила. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не
са уредени в настоящите Правила, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД.
28. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, с участието си
в Играта всеки Участник ДЕКЛАРИРА, че: (i) е прочел и е запознат с и се съгласява с
настоящите Правила, (ii) е запознат с целите, характера и условията на предоставяне и
обработване на личните му данни (име и фамилия, град, e-mail адрес и телефонен номер) и
се съгласява с тях; (ii) предоставя доброволно личните си данни (име и фамилия, град, email адрес, телефонен номер), (iii) е запознат с категорията получатели на личните му
данни и (iv) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му
данни (име и фамилия, град, e-mail адрес и телефонен номер) да бъдат обработвани за
целите на Играта от Арт Фест ЕООД и от получателите, описани в настоящите Условия и
(v) изразява изричното си и доброволно съгласие неговото име и фамилия да бъдат
публикувани на официалната страница на София Филм Фест, както е посочено в т.11.

