Изменение на
Правила за провеждане и участие в
Игра на Savex
Период на Играта -1.10.2018г. – 31.10.2018г.
Изменението на настоящите правила влиза в сила, считано от датата на публикуването
им на www.savexlaundry.com, а именно 03.10.2018г.
1. Организатор
1.1. Играта на “Savex“, наричана по-долу за краткост „Играта“, е организирана от
„Фикосота” ООД, с ЕИК 837055835, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен,
бул.“Мадара” № 48, наричано по-долу, за краткост: „Организатор”.
1.2. Официалните правила ще бъдат публикувани на следната интернет страница:
www.savexlaundry.com където ще са достъпни през целия период на Играта по начин,
който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
1.3. Настоящите правила за участие са задължителни за всички участниците в Играта.
Организаторът си запазва правото едностранно да допълва и/или изменя Правилата,
като допълненията и/или измененията влизат в сила след публикуването им на следната
интернет страница www.savexlaundry.com. Уастниците в Играта са длъжни да спазват
условията и разпоредбите на настоящите правила на Играта (наричани по-долу
“Официални Правила” или “Правилата”).
1.4. Играта се организира с рекламна цел, за популяризиране търговската марка на
Организатора – “Savex”.
2. Период и място на провеждане на Играта
2.1. Играта стартира, считано от 01.10.2018г. и продължава до 31.10.2018г.
включително.
2.2. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.
2.3. Играта ще бъде проведена в следния обект, находящ се на територията на
Република България, гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“, No 41 магазин Ешрефоглу.
3. Право на участие
3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило
18-годишна възраст към датата на стартиране на Играта, което пребивава на
територията на Република България. В настоящата Играта НЕ могат да участват лица,
работещи за Организаторa, в участващия по т. 2.3. обект и в „Ешрефоглу“ ООД, както и
следните техни роднини: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
4. Участващи продукти
4.1. В Играта участват следните продукти с търговска марка „Savex“, а именно:
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ПРОДУКТ
Савекс за цветно и бяло пране
Савекс 2in1 за бяло пране 20 пранета
Савекс 2in1 за цветно пране 20 пранета
Савекс за цветно пране Колър Брайтнес
20 пранета
Савекс специална грижа Черни & Тъмни
20 пранета
Савекс 2in1 Фреш 20 пранета
Савекс 2в1 за бяло 20 пранета
Савекс 2в1 за цветно 20 пранета
Савекс 2в1 за цветно Колър Брайтнес 20
пранета
Савекс 2в1 фреш 20 пранета
Савекс 2в1 за бяло и цветно 20 пранета
Савекс 2in1 за бяло пране 40 пранета
Савекс 2in1 за цветно пране 40 пранета
Савекс 2in1 Фреш за 40 пранета
Савекс 2in1 за цветно 60 пранета
Савекс 2in1 Фреш за 60 пранета
Савекс супер капсули 2в1 за бяло пране
Савекс супер капсули 2в1 за цветно
пране
Савекс за цветно пране Колър Брайтнес
Савекс 2в1 Фреш
Савекс 2в1 за бяло пране
Савекс 2в1 за цветно пране
Савекс 2in1 бяло и цветно
Савекс за цветно пране Колър Брайтнес
Савекс 2в1 Фреш
Савекс 2в1 за бяло пране
Савекс 2в1 за цветно пране
Савекс 2в1 бяло и цветно
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Савекс 2в1 за бяло пране
Савекс 2в1 за цветно пране
Савекс 2в1 Фреш
Савекс 2в1 за бяло и цветно пране
Савекс 2в1 Фреш
Савекс 2в1 колор
Савекс 2в1 Фреш
Савекс 2в1 Фреш
Савекс 2в1 цветно пране
Савекс за ръчно пране 2в1 бяло и цветно
Савекс софт Парфюм екслузив мистик
Савекс софт Парфюм екслузив романтик
Савекс софт Парфюм екслузив шармант
Омекотител Савекс Гардениа (Син)
Омекотител Савекс Орхидея /Лилав/
Омекотител Савекс Лилия /Зелен/
Омекотител Савекс Гардениа (Син)
Омекотител Савекс Орхидея /Лилав/
4.2. Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособена промоционална
зона или друго изрично обозначение, че участват в Играта. Играта ще бъде обявена в
участващия обект чрез поставянето на рекламни комуникационни материали в тях:
постер и Уоблер.
5. Начин за провеждане на Играта
5.1. През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват трябва да закупят от
участващия обект по т. 2.3., продукт/и с търговска марка “Savex”, участващи в Играта,
на обща стойност минимум 5,49 лв. /пет лева и четиридесет и девет стотинки/.
Участниците, срещу представяне на касовата бележка, удостоверяваща направената
покупка, следва да поискат от служител на каса в oбектa, талон за участие, да попълнят
в него име и фамилия, номер на мобилен телефон, номер на касовата бележка и да
отбележат в съответното поле, че са съгласни личните им данни от попълнения талон за
участие да бъдат обработени от Организатора с цел определяне на печелившия и
предоставяне на наградата. Поставянето на отбелязване в съответното поле, че са
съгласни личните им данни от попълнения талон за участие да бъдат обработени от
Организатора с цел определяне на печелившия и предоставяне на наградата е
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задължително условие за обявяване на изтегления участник като печеливш и
получаване на награда в настоящата Игра. В случай, че в една касова бележка е
отразена покупката на продукт/и с търговска марка „Savex“, на стойност повече от
5,49лв. /пет лева и четиридесет и девет стотинки/, участникът има право да получи само
един брой талон, даващ му право да участва в Играта. Попълненият талон следва да се
пусне в специално предназначена за Играта урна, позиционирана в задкасовата зона в
участващия обект. След получаване на талон за участие срещу представена касова
бележка, касиерът или служител в участващия обект поставя печат върху нея и тя не
може да бъде използвана от участващите за получаване на последващ талон за участие в
Играта. Една касова бележка, в която е отразена покупка на продукт/и с търговска марка
„Savex“ по т. 4.1. на стойност минимум 5,49 лв. /пет лева и четиридесет и девет
стотинки/, може да бъде използвана само веднъж за получаване на талон за участие в
Играта.
5.2. За да спечелят награда, участниците в Играта трябва да:
5.2.1. закупят в определения период по т. 2.1. от обекта по т. 2.3., участващ/и продукт/и
с търговска марка „Savex” на обща стойност минимум 5,49 лв. /пет лева и четиридесет
и девет стотинки/.
5.2.2. поискат от служител на каса в участващия обект талон за участие, да го попълнят
коректно и съгласно условията в т. 5.1 от настоящите Правила, и да го пуснат в
специално обозначената за целта урна за талони.
5.2.3. бъдат изтеглени като печеливши при тегленето на печелившите участници от
Играта.
5.2.4. предоставят на представител на магазина, предал им наградата, копие на касовата
бележка за направената покупка, като нейният номер трябва да съвпада с номера на
касовата бележка, попълнен в изтегления печелившия талон за участие в Играта.
5.3. Всеки участник има право на многократно участие в Играта. Всеки от Участниците
участва толкова пъти в Играта, колкото броя талона за участие e пуснал в
предназначената за целта кутия.
6. Награди
6.1. Наградата в Играта е, както следва:
6.1.1. Перална машина WHIRLPOOL AWO/C 70100 – 1 /един/ брой.
6.2. Теглене на печелившите:
6.2.1. Печелившият участник в Играта ще бъде изтеглен на 05.11.2018г., в присъствието
на регионален мениджър от Организатора и представител на участващия по т. 2.3.
обект, на случаен принцип, измежду всички участници, пуснали талон за участие в
томболната кутия в обекта по т. 2.3. и отговарящи на условията по т. 3 и т. 5 от
Правилата.
6.3. Оповестяване на печелившите
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6.3.1. В срок от десет работни дни след тегленето на наградите по т. 6.2.1., представител
на Организатора се задължава да извести печелившия чрез обаждане на телефона,
посочен в талона за участие.
6.3.2. Наградата може да бъде получена от печелившия участник в магазина, посочен от
Организатора съгласно уведомлението по т. 6.3.1., в срок от 14 /четиринадесет/
календарни дни, считано от получаване на уведомлението от Организатора по т. 6.3.1.
Печелившият участник получава наградата след представяне на документ за
самоличност, копие на касовата бележка за направената покупка, номерът на която
трябва да съвпада с номера на касовата бележка, попълнен в изтегления печелившия
талон за участие, и подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на наградата.
6.3.3. В случай че в 10-дневен срок, изчислен в календарни дни, от тегленето на
наградата по т. 6.2.1. не може да бъде осъществена връзка с печелившия участник с
оглед уведомяване за спечелване на наградата и информиране относно деня и часа, в
който наградата може да бъде получена от печелившия участник, или в случай че след
указания в т. 6.3.2 седмодневен срок наградата не бъде получена от спечелилия
участник поради обстоятелства, за които Организаторът и/или служители на
участващия по т. 2.3. обект не носят отговорност, наградата се разпределя в 5-дневен
срок, чрез жребий измежду всички останали участници В случая по предходното
изречение, важат сроковете по т. 6.3.1 и т. 6.3.2. за уведомяване на печелившия и
получаването на наградата от него.
6.4. Не се допуска замяната на спечелената награда срещу паричната ѝ равностойност,
както и каквито и да било други замени.
7. Ограничения на отговорността
7.1. Организаторът и участващия обект по т. 2.3., не носят отговорност за:
7.1.1. неточно попълнени данни в талона за участие, които правят невъзможно
свързването на Организатора със спечелилия участник;
7.1.2. невъзможност за осъществяване на контакт със спечелилия участник, както и в
случаите на неполучаване на наградата в предвидения срок.
7.1.3. повредени или изгубени касови бележки или за касови бележки с
несъответстващо на условията съдържание;
7.1.4. талони с несъответстващо на условията съдържание;
7.2. Организаторът на Играта и участващия по т. 2.3. обект не носят отговорност за
предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печеливште талони за
участие, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във
връзка с Играта.
7.3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с участници, които
не са спечелили награда.
7.4. Организаторът не носи отговорност, ако не може, поради обстоятелства,
независещи от него, да се свърже със спечелилия участник на предоставения от него
телефонен номер или имейл.
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7.5. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени
на участника или негово имущество по време на, във връзка с или по повод на
участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от това
участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора.
7.6. Организаторът не носи отговорност за претърпени от участника и/или трето лице
загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от участника фалшива идентичност.
Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/или нарушават по
какъвто и да било начин Правилата на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без
допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са
имали право на такава.
7.7. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение при злоупотреба с
талон за участие в Играта от страна на трето лице.
7.8. (нова – 03.10.2018г.) Наградата по т. 6.1.1. в настоящата Игра е на стойност над 30
лв. /тридесет лева/, с ДДС. На основание чл. 12 и чл. 35 от Закон за данъците върху
доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ,
предметните печалби на стойност над 30 лв. представляват облагаем доход за лицата
към датата на получаване на печалбата, който доход се облага с 10% данък върху
пазарната стойност на предметната печалба. В тази връзка, всяко физическо лице,
спечелило награда от участието си в настоящата Игра, е длъжно да декларира
придобития облагаем доход с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок
до 30.04. на следващата година, както и да внесе дължимия данък в същия срок.
7.9. (нова – 03.10.2018г.) Към годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ се
прилага служебната бележка по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ. В тази връзка Организаторът се
задължава, заедно с предоставяне на наградата по т. 6.1.1., да изготви и предостави на
спечелилия участник служебна бележка, удостоверяваща стойността на спечелената
награда, която спечелилият участник да ползва при подаване на своята годишна
данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
7.10. (нова – 03.10.2018г.) С получаването на наградата спечелилия участник се счита за
уведомен, че стойността на наградата в настоящата Игра е на стойност над 30 лв.
/тридесет лева/, че същата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2, във
връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ и подлежи на деклариране и облагане с данък по
реда на действащото българско законодателство.
7.11. (нова – 03.10.2018г.) Организаторът не носи отговорност за некоректно
предоставени от спечелилия участник данни във връзка с изготвянето на служебната
бележка по т. 7.9. и декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение
на задължението за нейното деклариране от страна на спечелилия участник.
Организаторът няма задължение да внася дължимия данък от името физическото лице,
спечелило наградата.
7.12. (нова – 03.10.2018г.) Печелившият участник поема на своя отговорност
заплащането на всички разходи и данъчни задължения по ЗДДФЛ, включително
декларирането и плащането на данъци, които са възникнали или биха могли да
възникнат поради и/или във връзка с участието им в настоящата Игра.
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8. Правни спорове
Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и
участниците в Играта, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това
се окаже невъзможно - от компетентния български съд съгласно действащото българско
законодателство.
9. Прекратяване на Играта и прекратяване на участието в нея
9.1. Настоящата Игра може да бъде прекратена преди изтичане на срока ѝ при появата
на събитие, представляващо непреодолима сила съгласно действащото законодателство
на Република България, в резултат на което Организаторът, по независещи от него
причини, не може да продължи настоящата Игра, като в тези случаи не се дължи
компенсация на участниците. Ако настъпи прекратяване, то ще бъде обявено на
интернет страницата www.savexlaundry.com, а участието на потребителите ще се
прекрати автоматично.
9.2. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели
повишаване на шансовете им за спечелване на награда посредством използване на
средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите
Правила и/или в закона. При установяване извършването на действия, които имат за цел
и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на
наградите, Организаторът си запазва правото да изключи от участие в Играта
съответния участник или участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат
спечелената в резултат на такива действия награда или награди.
РАЗДЕЛ X. ЛИЧНИ ДАННИ И УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
10.1. С участието си в Играта участниците приемат настоящите Правила и се съгласяват
и задължават да ги спазват.
10.2. Организаторът на играта „Фикосота“ ООД, с ЕИК 837055835, със седалище и
адрес на управление в гр. Шумен, бул. “Мадара” № 48, е и Администратор на личните
данни, които се предоставят от участниците в хода на играта.
10.3. Участието на съответното лице в Играта се счита за ясно и недвусмислено негово
съгласие личните му данни - име и фамилия, номер на мобилен телефон, попълнени от
него в талона за участие, да бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и
унищожавани от „Фикосота“ ООД за целите на Играта.
10.4. Личните данни, предоставени от участниците в настоящата Игра се събират,
обработват, използват, съхраняват и унищожават от „Фикосота“ ООД. „Фикосота“ ООД
се задължава да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на
личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни
актове по приложението му, както и на вътрешните си правила и политики в
съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както
и да използва предоставените от участниците лични данни само за целите на Играта,
посочени в Раздел X, т. 10.6 от настоящите правила.
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10.5. В рекламните материали за Играта, „Фикосота“ ООД информира потребителите
относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в
Играта. С участието си в Играта, участниците се обвързват с гореописаните Официални
правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете й, както и изразяват своето
изрично, недвусмислено и доброволно съгласие личните данни, които са предоставили
на Организатора да бъдат събирани, обработвани, използвани и съхранявани от него и
от Изпълнителя за целите на настоящата Игра.
10.6. (изм. на 03.10.108г.) Целите на събирането, обработването, използването и
съхраняването личните данни на участниците за настоящата Игра, са: определяне на
печелившия в Играта, предоставяне на наградата на печелившия участник и
изготвяне на служебна бележка за стойността на спечелената награда, съгласно т.
7.9 от настоящите Правила. „Фикосота“ ООД гарантира, че личните данни на
участниците няма да събирани, обработвани, използвани или съхранявани за други
цели, извън посочените в настоящите Правила. „Фикосотa“ ООД гарантира, че ще
предприеме всички разумни мерки за запазване поверителността на предоставените му
лични данни.
10.7. Личните данни, предоставени от участниците и печелившия участник във връзка с
настоящата Игра, ще се съхраняват на хартия като личните данни на всички участници
се заличават от „Фикосота“ ООД в срок от 3 /три/ месеца, считано от прекратяването на
Играта.
10.8. Тъй като правното основание участниците да предоставят своите лични данни е
тяхното доброволно съгласие, участниците имат право по всяко време да оттеглят
своето съгласие за обработване на личните им данни. Участниците в Играта имат право
на достъп, право да поискат коригиране, изтриване или ограничаване обработването на
отнасящите се до тях и обработвани от „Фикосота“ ООД лични данни. Участниците
имат право на преносимост на личните им данни, тоест да изискат личните им данни да
бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на
тях, така и на посочено от тях лице или организация.
10.9. Повече информация относно вида на личните данни, които „Фикосота“ ООД
събира, обработва, използва и съхранява за участниците в настоящата Игра, целите,
основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на
личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на
обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с
Политиката за поверителност за игри, публикувана на интернет страницата
https://ficosota.com/page/privacy-policy-general.
10.10. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването,
използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване
на личните им данни, участниците в настоящата Игра могат да се обърнат към
длъжностното лице по защита на личните данни на „Фикосота“ ООД чрез следните
координати: dpo@ficosota.com.
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10.11. Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните
данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg или на
електронна поща: kzld@cpdp.bg.
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