
1 
 

Правила и условия на игра 

Спечели коледна украса за дома със „Защитена фамилия“ 

 

 

1. Организатор: 

1.1.   Организатор на играта „Спечели коледна украса за дома със „Защитена фамилия“ е ЗАД 

„Армеец” АД, ЕИК 121076907, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, ул. 

„Стефан Караджа“ № 2. 

 

2. Период и територия на провеждане на играта: 

2.1.    Играта се провежда на територията на Република България в периода от 01 ноември 2020 г. до 

10 декември 2020 г. 

 

3. Правила за участие: 

3.1. В играта участват всички дееспособни физически лица, които са закупили застраховка 

„Защитена фамилия“ в периода 01.11.2020 – 10.12.2020 г. 

3.2. В играта нямат право да участват служители на ЗАД „Армеец“ АД, членове на семейства 

на служители на ЗАД „Армеец“ и служители на свързани със ЗАД „Армеец“ АД компании. 

3.3. Всеки участник следва да има постоянен/настоящ адрес или адрес на територията на 

Република България, за да може да получи наградата си. Организаторът не изпраща награди 

извън територията на Република България.  

4. Механизъм на играта 

4.1. Участието в играта се извършва в периода, посочен в т.2.1 по-горе, а именно в периода от 

01.11.2020 до 10.12.2020 година.  

4.2. За да бъдете включен за участие в играта, е необходимо да сключите застраховка „Защитена 

фамилия“ в периода, посочен в т. 2.1. по-горе, и да заплатите дължимата по нея 

застрахователна премия и/или първата вноска от дължимата застрахователна премия. 

4.3. Всеки участник (застрахован) има право само на едно участие в тегленето на наградите, 

независимо от броя на сключените от него застраховки „Защитена фамилия“ в периода, 

посочен в т. 2.1. 

4.4. За участие в играта за награда участниците трябва да са изпълнили условията на т. 4.2. по-

горе. 

4.5.  В рамките на до 2 (два) работни дни, а именно до 14 декември 2020 г. ще бъдат изтеглени 

печелившите участници, заедно с резервните победители, в случай че титулярните 

победители не могат да бъдат открити. 
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4.6. Участници, които не са изпълнили едно или повече от условията на раздел 4 „Механизъм на 

играта“ , не се регистрират за участие в играта, съответно няма да участват при тегленото на 

наградите. 

5. Награда 

5.1. Наградите за участие в играта са 10 (десет) комплекта с коледна украса, всеки от които се 

състои от кутия с коледни играчки и светеща гирлянда.   

 

6. Определяне на печелившия. Получаване на наградата 

6.1. В срок до 14.12.2020 година ще бъдат изтеглени 10 титулярни печеливши и десет резервни 

печеливши. Определянето на печелившите (титулярните и резервните) ще се извърши на 

случаен принцип чрез изтегляне на номерата на сключените застрахователни полици 

„Защитена фамилия“, издадени в периода 01.11.2020 до 10.12.2020 година. 

6.2. Изтеглените 20 застрахователни полици (10 титулярни печеливши и 10 резервни печеливши) 

ще бъдат отбелязани в нарочен протокол, който ще бъде подписан от двама представители 

на Организатора. 

6.3. В случай че титулярният печеливш не отговаря на някое от изискванията на настоящите 

правила, откаже да получи наградата или с него не може да бъде осъществен контакт за 

връчване на наградата, той (титулярният печеливш) ще бъде заместен от резервния 

печеливш.  

6.4. Организаторът се свързва с печелившите в рамките на 5 (пет) работни дни от датата, на която 

последните са изтеглени.  

6.5. За свързване с печелившите Организаторът използва посочените от тях и съдържащи се в 

сключената с тях застрахователна полица „Защитена фамилия“ контакти, а именно: три имена, 

адрес, телефонен номер и имейл адрес.   

6.6. Ако Организаторът не успее да се свърже с печеливш в рамките на 5 работни дни от датата 

на изтеглянето му, той губи правото да получи своята награда и Организаторът може да 

предостави наградата на следващия по ред изтеглен резервен печеливш. 

6.7. Организаторът не носи отговорност, в случай че печеливш е предоставил невалидни данни за 

контакт, непълен или неточен адрес, грешни имена или несъществуващ или деактивиран 

имейл адрес. 

6.8. Наградата е лична и не може да бъде заменяна за паричната ѝ равностойност или 

преотстъпвана на трети лица преди получаването ѝ. 

6.9. Организаторът не носи отговорност за предоставяне или съхраняване на награда на участник, 

който не е предоставил адрес за доставка на наградата в срока по т.6.6. по-горе. 

6.10. В случай че на посочения от спечелилия участник адрес няма лице, което да приеме 

спечелената  награда, съответната награда ще се съхранява в централния офис на ЗАД 

„Армеец”. В този случай спечелилият участник ще има възможност да се свърже с 

Организатора  посредством съобщение по електронна поща до адрес: r.georgieva@armeec.bg 

в рамките на 7 (седем) дни от деня, в който не е бил намерен на посочения адрес, за да 

потвърди ден и час, в който ще бъде на разположение да приеме наградата. 

mailto:r.georgieva@armeec.bg


3 
 

6.11. В случай че спечелилият участник не изпълни задълженията си в т. 6.10. по-горе или при 

повторното изпращане на наградата на посочения от него адрес отново не бъде намерено 

лице, което да приеме наградата, спечелилият участник губи правото да получи наградата и 

същата се предоставя на някой от резервните печеливши участници. 

6.12. Печелившите участници ще получат своята награда посредством куриер, като цената за 

куриерската услуга се заплаща от организатора на играта. 

7. Допустимост 

7.1.   Не се допускат до участие в играта за разпределяне на наградата участници, които не 

изпълняват някое от условията на настоящите „Правила и условия“. 

 

8. Ограничения на отговорността: 

8.1.     Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се 

дължи на: 

8.1.1.  забавяне и/или грешка на фирмата за куриерски услуги, която Организаторът използва за 

доставяне на наградите; 

8.1.2.  невъзможност за предоставяне/ доставяне на наградата паради форсмажорни обстоятелства, 

нормативни или законови ограничения; 

8.1.3.  невъзможност за идентифициране на печелившия участник.  

8.2. Организаторът не носи отговорност за неполучаване на наградата от печелившия участник, в 

случай че последният не е предоставил пълни данни за кореспонденция и доставка на 

наградата и/или е дал неточни данни за адрес за доставката. 

 

8.3. Организаторът не носи отговорност за качеството на комплектите с коледна украса, които са 

закупени от него, както и не носи отговорност, ако комплектите и/или част от тях бъдат 

повредени от куриерската фирми по време на или при доставянето им до печелившите 

участници. 

 

9. Лични данни 

9.1.    Организирането на играта и тегленето на наградите се провежда при спазване на 

изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 

2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и 

относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона 

за защита на личните данни. 

9.2.     Организаторът на играта ЗАД „Армеец“ е администратор на лични данни съгласно значението, 

което е дадено в чл. 4, т. 7 на Регламент (ЕС) 2016/679.  

9.3.    Организаторът обработва личните данни на участниците в играта на основание изпълнение на 

договор съгласно чл. 6, ал. 1, т. б от Регламент (ЕС) 2016/679.   
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9.4. Ако участникът желае ЗАД „Армеец“ да прекрати обработката на личните му данни, същият 

може да упражни това свое право, като изпрати имейл до следния адрес: dpo@armeec.bg. В 

този случай Организаторът прекратява обработката на личните данни на участника само за 

целите на играта и съответно  не го  включва  в тегленето на наградите. 

9.5.  За целите на провеждането на играта, теглене на наградите, определяне на печелившите 

участници и връчване на наградите ЗАД „Армеец“ обработва следните лични данни на 

участниците: 

9.5.1.  име, презиме и фамилия; 

9.5.2.  адрес на територията на Република България; 

9.5.3.  телефон за контакт; 

9.5.4. номер на застрахователна полица. 

9.6.  ЗАД „Армеец“ ще предостави имената, адреса и телефонния номер на печелившите участници 

на пощенски оператор или куриер с цел изпращане, респективно получаване на наградите от 

печелившите участници. 

9.7.  За целите на играта Организаторът ще обработва и съхранява имената, адреса за връчване 

на наградата и телефона за контакт на печелившите участници в срок до 30 /тридесет/ работни 

дни след приключване на тегленето с награди, след което същите ще бъдат унищожени. 

Личните данни, съдържащи се в сключените застрахователни полици и които са необходими 

за изпълнение на застрахователния договор, ще бъдат съхранявани в съответствие с 

политиката за съхраняване и унищожаване на лични данни на ЗАД „Армеец. 

9.8.  Като субект на данни, всеки участник в играта има следните права по отношение на личните 

му данни, обработвани от организатора на играта: 

9.8.1   да получи достъп до личните си данни, които Организаторът обработва, и да получи копие от 

тях;  

9.8.2.  да поиска корекция в личните си данни, ако е установил непълнота или неточност в тях;  

9.8.3.  да поиска данните му да бъдат заличени, когато са налице условията за това; 

9.8.4.  да изиска обработката на личните му данни да бъде ограничена в определените от закона 

случаи; 

9.8.5.  да упражни правото си на преносимост на данните и да поиска данните му да бъдат 

предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат; 

9.8.6.  да оттегли даденото съгласие, когато обработването на личните му данни се основава на 

съгласие. 

9.9. Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, 
ще намерите в Политиката за защита на личните данни на ЗАД „Армеец“ на нашия уебсайт 
(www.armeec.bg), както и във всеки наш офис в страната.  

mailto:dpo@armeec.bg
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9.10. За всякакви въпроси относно защитата на личните Ви данни можете да се свържете с нас на 
следния адрес: България, гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 2, ел. поща: dpo@armeec.bg. 

  
10. Други условия 

10.1.  Условията на настоящата игра са публикувани на интернет страницата на ЗАД „Армеец“ на 

следния адрес: www.armeec.bg , както и на Facebook страницата на дружеството.  

10.2.  С участието си в играта участниците приемат настоящите „Правила и условия” и се съгласяват 

да спазват всички срокове и изисквания на играта. 

10.3.  Организаторът си запазва правото да променя и допълва настоящите правила във всеки 

момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им на www.armeec.bg. 

10.4. Организаторът запазва правото си да прекрати или спре играта на всеки етап от нейното 

провеждане, като обяви това  на официалната си интернет страница или на страницата си във 

Facebook, като всички участници ще се считат за уведомени от момента на публикуване на 

уведомлението. В тези случаи ЗАД „Армеец“ не дължи каквито и да е компенсации на 

участниците в играта.  

10.5. Организаторът си запазва правото да прекрати играта и/или да дисквалифицира 

участник/участници при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване на 

настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат 

спиране/прекратяване на играта. 

10.6. Евентуални спорове между Организатора и участник/участници се решават чрез провеждане 

на преговори, а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Р. България. 
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