
ПРАВИЛА ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
 

 
„КУПЕТЕ ПРОДУКТИ НА NOARK И СПЕЧЕЛЕТЕ КУТИЯ ЗА ПРАЗНЕНСТВО“ 

 

 
1. ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА И ИМЕ НА КОНКУРСА 

Noark Electric Europe s.r.o. със седалище в Прага 20, Sezemicka 2757/2, пощенски код: 193 00, 

Чехия, ID: 24123846, включен в търговския регистър, Общинския съд в Прага, раздел C, преписка 

10481 (наричана по-долу „ Организатор ”) организира чрез уебсайта https://www.noark- 

electric.eu/bg/blog/buy_win?preview=true, собственост на организатора, потребителско състезание, 

наречено „Купете продукти Noark и спечелете кутия за празненство“ (наричано по-долу 

„Състезание“). 

2. МЯСТО И ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

Състезанието се провежда на територията на България (наричано по-долу „Мястото на 

състезанието“) в периода от 15 април 2021 г. 00:00:00 ч. До 31 октомври 2021 г. 23:59:59 ч. 

(Наричан по-долу като „Продължителност на състезанието“). “). За целите на оценяването на 

състезанието, състезанието е разделено на 8 отделни състезателни дни, като състезателният ден 

за целите на това състезание означава първия ден от следващия месец. (наричан по-долу "Ден на 

състезанието"). 

3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО 

Всяко лице (наричано по-долу „Състезател“) с адрес за доставка в България може да участва в 

конкурса. Състезанието е предназначено за хора над 18 години. Състезател става човек, който 

отговаря на всички условия на състезанието, определени в тези правила. Състезателите ще купят 

еднократно (В един данъчен документ) всякакви NOARK продукти във всеки магазин за търговия 

на дребно, на едро или електронен магазин през времето на състезанието и ще пазят 

доказателство за тази конкретна покупка (наричана по-долу "Конкурентна покупка" ). Състезателят 

е длъжен да съхранява всички документи за изпълнението на конкретната покупка, в която е 

участвал в състезанието, до изплащането на наградите в състезанието. В случай че спечели, 

състезателят ще бъде поканен да представи всички документи, с които е участвал в състезанието. 

За избягване на съмнения се предвижда, че е възможно да трябва да се докаже конкретната 

покупка, отговаряща на условията на тези правила, да се изпращат сканирани снимки /снимки на 

данъчни документи от електронни касови апарати/ фактури, от които съответстват на направената 

покупка - името на конкретните продукти, датата и часът на покупката, общата сума в лева, целият 

номер на фактурата в случай на покупка с фактура /номер на документа в случай на покупка на 

съкратена разписка трябва да бъде отпечатан четливо. Ако състезателят не представи горните 

документи, той няма да стане победител и неговата регистрация ще бъде изключена от 

състезанието. Тогава той ще бъде заменен от заместник победител. Тази процедура ще се повтори 

максимум един път (вижте Допълнително теглене по-долу). Ако тази процедура не определи 

печелившите в състезанието, победата ще бъде оттеглена от организатора, който има право да 

вземе решение за по-нататъшното й използване. 



Системите на касовите апарати на някои бизнес партньори могат да предлагат съкратени версии 

на данъчни документи без декларация за закупени артикули. Тези документи по отношение на 

горното, не е възможно да се регистрират тези данъчни документи за състезанието, тъй като в 

случай на равенство не е възможно да се докаже изпълнението на условията на състезанието и по 

този начин да се потвърди на състезателя правото на победа. 

След закупуване на състезателния продукт, състезателят ще посети уебсайта https://www.noark- 

electric.eu/bg/blog/buy_win?preview=true по време на състезанието, където ще се регистрира за 

състезанието, както следва: 

1. Качва снимка (сканиране) на касовата бележка / фактура (което доказва покупката на 

конкурентния продукт). Качете разписката / фактурата или чрез опцията „Плъзнете файл“, или 

качете снимката, след което запазете и качете снимката на разписката чрез опцията „Преглед на 

вашето устройство“. Максималният размер на снимката е до 5 MB и PNG, JPG или GIF формат. 

2. 2. След това попълнете необходимите данни - име, фамилия, фирма, имейл адрес, пълен адрес 

за доставка и телефонен номер. 

3. 3. Всеки отделен състезател може да качи произволен брой отделни разписки /фактури на един 

имейл адрес между отделните състезателни дни. Ако при опит за регистрация за състезание се 

качи вече регистриран документ, тази разписка / фактура няма да бъде включена в състезанието. 

За да завърши успешно регистрацията, Състезателят потвърждава, че е прочел правилата на това 

състезание и се задължава да ги спазва, е лице на възраст над 18 години и че доброволно 

изразява изричното си съгласие за обработката на лични данни до степента, посочена по тези 

правила. 

4. Регистрацията на състезанието завършва след одобрение чрез бутона „ИЗПРАТИ“. 

5. 5. Състезателят се информира за успешната регистрация на състезанието чрез съобщение, 

изведено на екрана на устройството, от което е направена регистрацията. 

4. ПЕЧЕЛЕНЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИТЕЛИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ТЕГЛЕНЕ 
 

В конкурса са включени общо 10 награди. 

Победителите в състезанието ще бъдат избрани чрез произволно теглене, направено на мястото 

на организатора. Това теглене ще се проведе не по-късно от 3 работни дни след края на 

състезанието. Победителите се уведомяват за наградата по имейл, предоставен във формуляра за 

регистрация чрез Barbora.jerabkova@noark-electric.com, не по-късно от 1 седмица след края на 

състезанието. В случай, че състезателят не е изпълнил условията на това състезание, той губи 

правото на победа и тя се лишава в полза на организатора, който има право да вземе решение за 

по-нататъшното му използване. 

Наградата в Конкурса е подаръчна кутия за годишнината, която съдържа 10 годишно уиски, 
инструменти с марката Stanley (горе и по-нататък като "ПОДАРЪЧНА") 
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ПРЕДАВАНЕТО НА НАГРАДИТЕ 

Наградата ще бъде изпратена на победителя по пощата на адреса, който той / тя е посочил като 

адрес за доставка по време на регистрацията или предадена лично от търговски представител на 

NOARK. Наградата ще бъде връчена не по-късно от 4 седмици след края на състезателния ден. 

 
 
 
 

5. ОБЩИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИ 

С подаването на регистрационния формуляр за състезанието състезателят потвърждава, че 

доброволно се съгласява с правилата на това състезание и потвърждава, че ги е прочел и че 

действа в съответствие с тях. Освен това състезателят дава изричното съгласие със записа на 

текстовото съдържание на данните, предоставени в регистрацията, име, фамилия, имейл адрес, 

адрес за доставка и телефонен номер. Състезателите се съгласяват да получават информационни 

имейли относно този конкурс. Състезателят се съгласява с възможното публикуване на личните му 

данни в диапазона - име, първа буква от фамилията и името на града (например Георги Г., София) 

в печелившия списък, който може да бъде публикуван на уебсайта на състезанието или други 

комуникационни канали на организатора на състезанието. Състезателят се съгласява с 

обработката на лични данни в степента, посочена по-долу. 

Изпращайки регистрационния формуляр, състезателят се съгласява с обработването на лични 

данни до степента на предоставените лични данни (оттук нататък „Данни“) и включването им в 

базата данни на Организатора, за времето, строго необходимо за целите на обработката, но не 

повече от 2 години, освен ако това съгласие не е било отменено по-рано. Обработваните лични 

данни на състезателите са следните: име, фамилия, фирма, имейл адрес, адрес за доставка, 

телефонен номер. 

Състезателят може да оттегли това съгласие по всяко време по имейл на Barbora.jerabkova@noark- 

electric.com или като изпрати писмена молба до седалището на компанията. С оттеглянето на 

съгласието си състезателят ще бъде изключен от състезанието и в същото време губи правото да 

спечели в състезанието. 

Състезателят признава, че има права, гарантирани от Регламента на Европейския парламент и на 

Съвета (ЕС) относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни 

(наричан по-долу "Регламент") и Закон № 101/2000, Относно защитата на личните данни, с 

валидна формулировка (наричана по-долу „Законът“), по-специално, че има право на достъп до 

лични данни, право на коригиране на такива данни, блокиране на неверни данни, тяхното 

разпореждане и т.н. 

Личните данни се обработват главно за регистрация на участниците, за периода от 

предоставянето им в рамките на състезанието до обявяването на резултатите от състезанието, или 

по-точно, до евентуално писмено оттегляне на съгласието, но за максимум 2 години от тяхното 

предоставяне. Личните данни се получават от участника в конкурса въз основа на 

регистрационния формуляр. Личните данни на участника в конкурса ще бъдат обработени до 

степента, посочена в електронната база данни на администратора. 



Ако участник в състезанието поиска информация за обработката на личните му данни, 

администраторът и евентуално обработващият е длъжен да предостави тази информация без 

ненужно забавяне. Администратор или по-точно обработващият предоставя информацията 

безплатно, освен ако заявката е явно необоснована или необосновано повторена. 

Всеки участник, който открие или вярва, че администраторът или обработващият лични данни 

обработва неговите лични данни, което противоречи на защитата на личния живот и личния живот 

на състезателя или противоречи на закона, особено ако личните данни са неточни по отношение 

на целта от тяхната обработка, той може да поиска от администратора или обработващия лични 

данни обяснение или да поиска от администратора или обработващия лични данни да премахне 

така създадената ситуация (блокиране, коригиране, допълване или премахване на лични данни). 

Участникът също има право да се обърне неговите/нейните легитимни искания към 

администратора или обработващия и ако те не се съобразят с тях, той може директно да се 

свърже с Службата за защита на личните данни. Състезателят може да оттегли това съгласие по 

всяко време по имейл на Barbora.jerabkova@noark-electric.com или като изпрати писмена жалба 

до седалището на компанията. С оттеглянето на съгласието си състезателят ще бъде изключен от 

състезанието и в същото време губи правото да спечели в състезанието. 

 
 
 
 

6. ДРУГИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА 

Електронният адрес, предоставен от състезателя във формуляра за регистрация, се счита от 

организатора за имейл адреса на състезателя. Всеки отделен състезател може да участва в 

състезанието само с един конкретен имейл адрес - ако организаторът разбере друго, такъв 

състезател ще бъде изключен от състезанието без обезщетение. 

Състезателите участват в конкурса като знаят, че нямат право да изискват пари или друго 

изпълнение вместо наградата. Организаторът не е задължен по друг начин към състезателите, 

които участват в състезанието, и те нямат право на друго възнаграждение от страна на 

организатора освен посочените награди. 

Всеки състезател може да получи максимум 1 награда за един състезателен ден. В същото време, 

ако двама или повече състезатели имат едно и също фамилно име (вариант на мъжката форма в 

мъжки род също се счита за същото фамилно име) и в същото време попълват един и същ адрес 

за доставка при регистрацията форма, такива състезатели се считат за членове на едно семейство. 

Само един член от всяко семейство може да спечели наградата (по смисъла на предходното 

изречение); в случай на повече членове на семейството, участващи в състезанието, наградата ще 

бъде връчена само на лицето, което е имало право да спечели в състезанието по-рано (което е 

било изтеглено преди това). 

Организаторът си запазва правото да замени декларираните печалби с печалби от подобен тип и 

съответна стойност и да промени условията за прехвърляне на печалбите, особено ако печалбите 

не са предоставени на трета част, за да могат да бъдат присъдени на победителите в съответствие 

с тези правила. Печалбите не подлежат на законно изпълнение. Непоисканите награди се запазват 

от организатора. 
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Организаторът не носи отговорност за подаването на регистрационния формуляр, съдържащ 

невярна или неточна информация във връзка с конкурса (независимо дали е причинена от 

човешки фактори или технически дефекти), за всякакви технически затруднения или дефекти, 

възникнали по време на състезанието, скорост на техническа връзка или други възможни 

недостатъци във връзка със състезания или във връзка с интернет мрежата. 

Организаторът взема окончателно решение за всякакви оплаквания или възражения. 

Организаторът си запазва правото да съкрати, отложи, прекъсне, отмени или едностранно да 

промени или допълни своите правила за цялото време на състезанието без обезщетение, като 

обяви промяната на уебсайта на състезанието https://www.noark- 

electric.eu/bg , https://www.noark-electric.eu/bg/blog/buy_win?preview=true, където са налични и 

пълните правила на състезанието. 
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