Общи условия на „КОЛЕДНА ПРОМОЦИЯ 2018”
1.

ОРГАНИЗАТОР НА КОЛЕДНАТА ПРОМОЦИЯ

КОЛЕДНАТА ПРОМОЦИЯ, наричана по-долу Промоция, се организира и провежда от
дружеството „ВИП Секюрити” ЕООД, ЕИК 121819662, със седалище и адрес на управление гр.
София, ул. „Сребърна” №14, наричано по-долу „Организатор”.
2.

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда в съответствие с настоящите общи условия, наричани
по-долу „Общите условия”.
Общите условия се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който
са публикувани в интернет сайта www.vipsecurity.bg, наричан по-долу „Сайта”. Организаторът
на Промоцията има право да променя Общите условия, като съответната промяна влиза в сила
от публикуването на изменените Общи условия на Сайта. При промяна в Общите условия на
Промоцията, Организаторът публикува на видно място на уеб сайта си уведомление за
променените условия.
3.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България. Тя важи за
населени места, в които „ВИП Секюрити” ЕООД осъществява услугата охрана на обекти с
електронни системи за сигурност и мобилни патрули. Организаторът си запазва правото да
откаже присъединяване на обекти по Промоцията, които се намират в труднодостъпни или
отдалечени от населени места райони.
4.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва на 01.12.2018 г. и ще продължи до 31.01.2019 г. включително или до
изчерпване на количествата на промоционалните пакети техника. Периодът на провеждане на
Промоцията може да бъде променен по всяко време от Организатора.
Обстоятелството по прекратяване на Промоцията се публикува от Организатора на Сайта и се
счита за известно на всички лица от момента на публикуването му на Сайта.
5.

УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА

В Промоцията може да участва всяко пълнолетно физическо лице или юридическо лице, което
към датата на стартиране на промоцията няма действащ договор за охрана с електронни
системи за сигурност и мобилни патрули, сключен с „ВИП Секюрити” ЕООД, ЕИК 121819662,
за съответен обект, за който желае да приложи настоящата Промоция. Клиент на „ВИП
Секюрити” ЕООД, който желае да присъедини към договора си нов обект и се възползва от
настоящата промоция, не може да участва в други действащи към същия момент
промоционални програми на дружеството.
6.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОМОЦИЯТА

В рамките на настоящата Промоция всеки нов клиент на „ВИП Секюрити” ЕООД, при
сключване на договор за услуги по охрана на имущество с електронни системи за сигурност и

мобилни патрули за срок от 24 месеца с цена на промоционален пакет от 19,99 лева
(деветнадесет лева и деветдесет и девет стотинки) без ДДС месечно, получава:
a) Безплатна СОД система, състояща се от контролен панел, клавиатура, два обемни и
един магнитен датчик, сирена, акумулатор и комуникационно средство.
Потенциални Участници с обекти, в които тази конфигурация е неприложима, могат да
се възползват от промоцията, като заплатят допълнителните технически елементи,
необходими за пълното оборудване на конкретния обект или заплащат месечен наем за
тяхното използване в размер от 1,00 (един) лв. без ДДС за всеки монтиран
допълнителен елемент;
b) Денонощен мониторинг и реакция с мобилни патрули с двугодишен договор
c) SMS известяване за получени алармени сигнали до един телефонен номер на
отговорник за обекта
d) Имуществена отговорност за нанесени щети в размер до 2000 лв.
e) Право на участие в томбола за едногодишен безплатен абонамент за услугата
денонощен мониторинг и реакция с мобилни патрули.
Участникът заплаща монтажните работи за инсталиране на целия промоционален пакет
техника в размер на 99.00 лв. (деветдесет и девет лева) без ДДС.
В случаите на добавяне на допълнителни технически елементи към промоционалния пакет,
Участникът заплаща монтажните работи за тяхното инсталиране по ценова листа, предоставена
му преди сключване на договора и извършването на монтажа;
При желание от страна на Участника да ползва допълнителни услуги, предоставяни от страна
на Организатора на Промоцията, тези услуги се заплащат по актуалната тарифа на
Организатора за съответния вид услуга;

7.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

Право на участие в Томболата има всяко физическо лице, навършило 18-годишна възраст или
юридически лица, сключили договор за услуги по охрана на имущество с електронни системи
за сигурност и мобилни патрули в обект по време и условията на „КОЛЕДНА ПРОМОЦИЯ
2018“.
Всеки участник, който подпише договор за услуги по охрана на имущество с електронни
системи за сигурност и мобилни патрули в периода на Коледната промоция на ВИП Секюрити
ЕООД, може да участва в Томболата, след като изрази желание за това.
Определянето на победителя и получаването на наградата се извършва на лотариен принцип.
Тегленето на наградата ще се направи в присъствието на нотариус на 04.02.2019г. В деня на
жребия победителят ще бъде оповестен на интернет страницата и ще бъде известен чрез имейл
адреса или по телефон, посочени за контакт в договора.
Печелившият трябва да отговори най-късно до 10 дни след получаването на информационния
имейл или телефонно обаждане, с потвърждение на имейл, от който е получено уведомлението,
че желае да получи наградата с оглед по-нататъшни указания за получаване на наградата.
Ако победителят не отговори до 10 дни след получаването на информационния имейл, той губи
правото си за получаване на награда. В този случай Организаторът може да изтегли друг
победител за спечелената награда.
Организаторът не носи отговорност в случай, че участникът не спази посочения срок за
изпращане на потвърждение по мейл или е предоставил невалидни/неверни данни за контакт и
не е получил информационния мейл за спечелената от него награда.

Сключването на договора за охрана се извършва при спазване на настоящите Общи условия и
Общите условия на „ВИП Секюрити” ЕООД за изпълнение на услуги по охрана на имущество с
електронни системи за сигурност и мобилни патрули, неразделна част от договора.

8.
УСЛОВИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В
ТОМБОЛАТА
Организаторът обработва следните лични данни на всички, изразили желание за участие в
Томболата „КОЛЕДНА ПРОМОЦИЯ 2018“: име, фамилия, адрес, електронна поща, телефон за
контакт, въз основа на подписването на горепосочения договор – като предпоставка и дадено
доброволно съгласие на участника лично – като основание за обработването на данните.
Обработването на личните данни на участниците в „КОЛЕДНА ПРОМОЦИЯ 2018“ се
извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от
27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични
данни и относно свободното движение на такива данни и със Закона за защита на личните
данни (ЗЗЛД) и настоящите условия за обработване на личните данни.
Целта на обработването на личните данни на участниците в Томболата „КОЛЕДНА
ПРОМОЦИЯ 2018“ е определяне на спечелилия Томболата по безспорен начин, оповестяване
на резултатите от нея, както и за целите на маркетинга.
Обработването на лични данни за целите на участието в Томболата и разпределянето на
награди се извършва на основание конкретно изразено от участника съгласие за обработване на
лични данни, съгласно чл. 6, пар. 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Всеки участник може да оттегли даденото от него съгласие по всяко време, като оттеглянето
важи занапред, не може да има обратно действие и не влияе върху законосъобразността на
обработването до оттегляне на съгласието.
Обработването на лични данни за целите на изпращането на маркетингови съобщения относно
търговска и/или рекламна информация, промоции и други, свързани с продуктите или услугите
на „ВИП Секюрити“ ЕООД, чрез обявените от лицето и посочени в индивидуалния договор
средства за комуникация, се основава на легитимния интерес на „ВИП Секюрити“ ЕООД.
Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други,
извън посочените в настоящите правила, цели.
Организаторът поема задължението личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на
трети лица. Изключение от това правило е предаването им само на правителствени / държавни
институции и органи в рамките на задължителните национални правни разпоредби.
Организаторът гарантира, че е предприел необходимите технически и организационни мерки за
защита на личните данни на участниците в играта.
В случай, че условията за провеждане на Томболата бъдат променени или Томболата бъде
отменена, Организаторът уведомява лицата, дали съгласие за участие в играта, чрез
официалния си сайт и с кратко съобщение на посочения от участника телефон. Това изключва
последващо обработване на събраните лични данни за други цели.
Всеки участник в Томболата, има право да упражни правата си съгласно Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение
на такива данни.
9.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участниците в същата се
решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се
решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично
споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.
10.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Организаторът има неотменимо право едностранно да променя правилата на Играта или да
прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите правила. В тези
случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът не носи никаква отговорност
за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване.
Настоящите общи услоявия са в сила по отношение единствено на описаната в тях Промоция и
се прилагат за периода и условията на нейното действие. Всички други промоции,
организирани от Дружеството, ще се регламентират от отделни Правила.

Тези Общи условия са приети на 22.11.2018 г. и са валидни за периода на Промоцията.

