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ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
„ВЕЛИКДЕН ЗА СПОМЕН“

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА "ВЕЛИКДЕН ЗА СПОМЕН“
Организатор на Кампанията “ВЕЛИКДЕН ЗА СПОМЕН” („Кампанията“) е „Галерия Стара
Загора“ ЕАД, ЕИК 123751060, със седалище и адрес на управление гр. София 1505, бул.
„Ситняково” № 48, ет. 10, представлявано от Петър Дончев.

2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА "ВЕЛИКДЕН ЗА СПОМЕН „
Кампанията се провежда на специално изграден за целта фотокорнер на ниво 1 на
търговски и развлекателен комплекс Mall Galleria Стара Загора, находящ се в гр. Стара
Загора, ул. „Хан Аспарух“ 30, и не е обвързана с покупка.

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА "ВЕЛИКДЕН ЗА СПОМЕН„
Кампанията се провежда в периода 26 април 2021г. - 2 май 2021г. включително по график,
както следва:
-

От 26 до 29 април: от 16.30ч. до 18.30ч.
От 30 април до 2 май: от 12.00ч. до 16.00ч.

4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА "ВЕЛИКДЕН ЗА СПОМЕН„
Участието в Кампанията не е обвързно с покупка. В Кампанията имат право самостоятелно
да участват всички лица с навършени 14г. Лица , ненавършили 14г.- участват след
предоставено съгласие от и в присъствие на родител/ настойник. Всеки, желаещ да
участва в Кампанията, трябва:
1/ Да присъства пред корнера на кампанията в Galleria Стара Загора в часовете
съгласно графика по-горе.
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2/ Да заяви пред служителя на бюро Информация желанието си да бъде заснет.
3/ Да попълни предоставен от служител на бюро Информация формуляр за
Съгласие за обработката на лични данни, с което желаещият дава съгласието си да бъде
фотозаснет и снимките да бъдат публикувани във Фейсбук страницата на Galleria Стара
Загора. В случай че желаещият е родител или настойник и на малолетни лица, които ще
бъдат заснемани, в същия формуляр той трябва да даде своето съгласие за използването
на снимката/ите във Фейсбук страницата на Galleria Стара Загора и на съответните
малолетни лица.
4/ Да заяви пред фотографа на фотокорнера, че желае да получи безплатна
принтирана снимка- подарък на място.

5. ОСОБЕНОСТИ:
Всеки желаещ има право на едно участие в периода на кампанията. Количествата на
безплатните принтирани снимки- подарък са ограничени, както следва:
-

От 26 до 29 април: за първите 60 участници във всеки от дните

-

От 30 април до 2 май: за първите 120 участници във всеки от дните

Може да бъде принтиран само един кадър за съответния участник. За всеки кадър се
полага само 1 снимка- в случай че на кадъра има повече от едно лице /напр. семейство
с 1 или 2 деца/, то те могат да получат общо 1 принтирана снимка, а не 3 или 4 отделни
за всяко от присъстващите на кадъра лица.
Galleria Стара Загора не носи отговорност за принтираните снимки, техния размер и
качество.

6. КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА "ВЕЛИКДЕН ЗА СПОМЕН„
В Кампанията право на самостоятелно участие имат право да участват всички лица с
навършени 14г., заявили своето желание за участие пред служителя на бюро Информация
в Galleria Стара Загора в периода на кампанията.
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В Кампанията нямат право да участват служителите на “Галерия Стара Загора” ЕАД и
свързаните с тях търговски дружества, както и членове на техните семейства. В
Кампанията нямат право да участват служителите на търговските обекти, находящи се на
територията на Galleria Стара Загора.
7. ПУБЛИЧНОСТ
С подписването на формуляра за Съгласие за обработката на лични данни всички
участници в Кампанията предоставят на Организатора правото да използва личните им
данни и да публикува техните снимки с цел популяризиране на Кампанията в
социалните мрежи.

8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Събирането на лични данни за целите на провеждане на Кампанията се извършва от
Галерия Стара Загора ЕАД, ЕИК: 123751060, със седалище и адрес на управление в гр.
София 1505, район „Оборище“, бул. „Ситняково“ № 48, ет. 10, офис 1012, тел.: +359 2 926
43 42, email: gdpr@masrei.com, в качеството на Администратор на лични данни. Всеки
участник в Кампанията получава информация относно обработването на личните му данни
преди подписването на Съгласието по точка 7.
9. ОБЩИ УСЛОВИЯ
С участието си в Кампанията “ВЕЛИКДЕН ЗА СПОМЕН„ лицата се съгласяват да спазват
условията и разпоредбите на гореописаните общи правила. Общите правила са публично
оповестени и достъпни за целия период и продължителност на Кампанията на интернет
адрес: http://www.galleriasz.bg/ .
Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Общите
условия, като промените влизат в сила от деня на публикуването им на горепосочената
интернет страница. Организаторът си запазва правото да преустанови провеждането на
Кампанията по всяко време. При възникнали спорове крайните решения се взимат от
Организатора.

