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Официални правила за онлайн игра „Кой е любимият ти герой от „Пес патрул“?“, 
организирана от Galleria Стара Загора  

 

1. Организатор на играта и официални правила: „Кой е любимият ти герой от „Пес 
патрул“?“, за кратко по-долу наречена Играта, се организира от „Галерия Стара 
Загора“ ЕАД, ЕИК 123751060, със седалище и адрес на управление гр.София 1505, 
бул. „Ситняково” № 48, ет. 10, офис 1012, представлявано от Петър Дончев, за кратко 
по-долу наречено Организатор на кампанията или Организаторът. Участниците в 
играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила 
на играта, наречени за кратко Официални правила на играта. 
 

2. Продължителност на кампанията: Играта стартира на 16.08.2021г. (понеделник) в 
11:00ч. и приключва в 23:59ч. на 22.08.2021 (неделя). Играта ще се проведе във 
Фейсбук страницата на Galleria Стара Загора. Победителите ще бъдат 
изтеглени на 23.08.2021г. (понеделник) в 10:00ч.  
 
 

3. Теглене и описание на наградите: На 23.08.2021г. в 10:00ч. на случаен принцип с 
помощта на софтуер, ще бъдат изтеглени 3 победители, които ще получат според 
реда на изтеглянето си следните тематични награди, свързани с филма „Пес Патрул: 
Филмът“, предоставени от „Форум Филм България“ ЕООД. 

 

· Първи изтеглен – РАНИЦА 

 

· Втори изтеглен – ПЛЮШЕНА ШАПКА С УШИЧКИ 

 

· Трети изтеглен – КОМПЛЕКТ ГРИВНИ ЗА РЪКА 

 

Печелившите за кампанията ще са общо 3 броя и ще бъдат изтеглени на случаен принцип 
сред всички участвали – отговорили на въпроса - „Кой е любимият ти герой?“, и споделили 
с коментар под поста на играта във Фейсбук страницата на Galleria Стара Загора един от 
възможните отговори, а те са – А: Райдър; Б: Чейс; В: Маршал. 
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Наградите могат да бъдат получени в указания по-долу срок от бюро „Информация“ 
на Galleria Стара Загора - след изпратено уведомление към печелившия в отговор на 
неговия коментар под поста на играта във Фейсбук страницата на Galleria Стара Загора. 

 

4. Механизъм на кампанията: За да участвате в играта трябва да изпълните всички условия 
по-долу: 

 
4.1. Участието не е обвързано с покупка. 
4.2. В играта имат право да участват само лица, навършили 18 години към момента на 
участие. 

4.3. Желаещите да участват трябва да посетят Фейсбук страницата на Galleria Стара Загора 
в периода – 16.08.2021г. – 22.08.2021г. Желаещите следва да отговорят на въпроса - „Кой е 
любимият ти герой?“, като посочат с коментар под поста на играта във Фейсбук страницата 
на Galleria Стара Загора кой е любимият им герой от филма „Пес Патрул“ с един от 
възможните отговори, а те са – А: Райдър; Б: Чейс; В: Маршал. 

 
5. Теглене и получаване на наградите 
5.1. На 23.08.2021г. в 10:00ч. ще бъдат изтеглени победителите. Те ще бъдат уведомени чрез 

коментар под техния коментар в поста на играта във Фейсбук страницата на Galleria 
Стара Загора. Победителите ще бъдат избирани на случаен принцип посредством 
софтуер измежду всички отговорили в коментар под поста на играта във Фейсбук 
страницата на Galleria Стара Загора.  
5.2.Победителите ще бъдат уведомени чрез коментар под техния коментар в поста на 
играта във Фейсбук страницата на Galleria Стара Загора. Печелившият се задължава 
да отговори на лично съобщение в срок от 24 часа от изпращането на 
уведомлението. В противен случай губи право да получи наградата и ще бъде 
изтеглен нов печеливш.  
5.3. Наградите трябва да се вземат най-късно на 30.08 от бюро „Информация“ на Galleria 
Стара Загора.  
5.4. За получаване на наградата, спечелилият следва да представи на бюро 
Информация своята лична карта, както и скрийншот на отговора на Galleria Стара 
Загора, уведомяващ ги, че са победители, и да попълни и подпише Протокол за 
получена награда на място в Galleria Стара Загора в момента на получаването на 
наградата.  
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6. Право на участие: Кампанията е валидна за всички физически лица над 18-годишна 
възраст към момента на участие, живеещи на територията на Република България. В 
кампанията нямат право да участват служителите на „Галерия Стара Загора“ ЕАД и техните 
семейства, както и служители на агенции и партньори на компанията. 

 

7. Отсъствие на парични алтернативи: Не се допуска размяна на награда срещу пари и други 
изгоди. 

 

8. Прекратяване на играта: Организаторът има неотменимо право да прекрати кампанията 
по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай на форсмажорни 
обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. 

 

9. Публичност: С участието в тази кампания участниците разбират и се съгласяват, че в 
случай, че вземат своята награда, техните имена и снимка/и, както и те самите, биха могли 
да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, като не се дължи 
заплащане от страна на последните. Допълнително, участниците се съгласяват 
Организатора или оторизирани от тях лица да комуникират с тях посредством телефонни 
разговори, имейл и SMS съобщения по време на играта и за период от три месеца след края 
й. Достъпът до личните данни ще служат за установяване на контакт с участника. 
Участникът носи персонална отговорност за верността на предоставените данни по време 
на кампанията. 

 

Личната информация, която предоставяте като ставате фен на страницата 
https://www.facebook.com/galleriasz/, се предоставя на администраторите на страницата, а не 
на Фейсбук. Предоставената от вас информация ще бъде използвана единствено за целите 
на кампанията. 

 

10. Лични данни 

 

10.1. Участниците в кампанията декларират, че са запознати и съгласни със следното: 

 

https://www.facebook.com/galleriasz/
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10.1.1. „Галерия Стара Загора” ЕАД и неговите служители, както и служителите в 
дружествата от групата на Masrei, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част 
или цялата информация, предоставена при участие или дадена впоследствие. 

 

10.1.2. „Галерия Стара Загора” ЕАД осигурява защитата на предоставените лични данни 
съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), Закона за защита на 
личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на 
Общите условия се съгласявате, че „Галерия Стара Загора” ЕАД може да обработва 
предоставените при участие и впоследствие лични данни за следните цели: техническо 
управление на кампанията и нейната база данни; установяване на контакт с Вас; измерване 
на ефективността на услугите ни; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания; 
изпращане на рекламни предложения и материали и друга подобна информация по поща 
и/или SMS и/или email; директен маркетинг. 

 

10.1.3. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на 
личните Ви данни от кампанията за посочените цели, „Галерия Стара Загора” ЕАД може да 
предоставя тези данни и на трети лица, с които „Галерия Стара Загора” ЕАД си сътрудничи, 
работи или има други отношения във връзка с дейността си. 

 

10.1.4. На основание Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) може да 
възразите срещу използването на личните Ви данни, разкриването им на трети лица и 
използването им от тяхно име за посочените цели, включително да поискате тяхното 
заличаване. Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите 
на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до „Галерия Стара Загора” 
ЕАД на контактите, посочени в края на тези Общи условия. На същите места може да се 
свържете с нас в случай на неоторизирано попълване на Ваши лични данни от трети лица, 
както и за други възможни проблеми. 

 

10.1.5. По всяко време може да се откажете от получаване на директна информация, 
свързана с кампанията, на email: gdpr@masrei.com. или на интернет адрес: 
https://www.galleriasz.bg. 

 

10.1.6. Имате право да поискате предоставените от Вас лични данни да бъдат заличени на 
посочените по-долу контакти. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.galleriasz.bg%2F%3Ffbclid%3DIwAR3PzcV4ZznbLFUQNXgykgjqSrLytk3Ch_ReZxsqq_QnJe4ZRC-ff5LSJks&h=AT2PZ-6uCLyueA_Vp_Ecxc9Q6659wx7wkPYZ23l15HlICehoE_XgO07uvvUfWyLN0RLeyfb1fpxO8QdcSyNJ2WKncvhKhmR_hDRAGJ6KYqVoi_CEieFXj4D-m4ij6ySYvAHfDT41p9rqJFXWmtw
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Контакти за връзка с „Галерия Стара Загора” ЕАД във връзка с кампанията: 

 

Е-mail: reception@galleriasz.bg  

Телефон: 042 620 000 

Адрес: гр. Стара Загора, ул Хан Аспарух 30 

 

11. Политиката за поверителност на Галерия Стара Загора ЕАД 

 

Всеки участник в кампанията е длъжен да се запознае с политиката за поверителност на 
Галерия Стара Загора ЕАД. 

 

Линк към политиката за поверителност: 
https://www.galleriasz.bg/?go=terms&p=privacy_policy 

 

12. Официални правила: Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни за периода на 
валидност на кампанията. Участвайки в тази кампания, участниците приемат да се 
ангажират с тези Официални правила и да ги спазват. 

 
Настоящите правила влизат в сила от 16.08.2021г. (понеделник) и са публично 
оповестени и достъпни за целия период и продължителност на играта на интернет 
адрес https://www.galleriasz.bg/doc/GSZ_Terms_Paw_Patrol_Game.pdf 

 

Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя официалните правила, 
като промените влизат в сила от деня на публикуването им на горепосочената интернет 
страница. Организаторът си запазва правото да преустанови провеждането на играта по 
всяко време. При възникнали спорове крайните решения се взимат от Организаторът. 

mailto:reception@galleriasz.bg
https://www.galleriasz.bg/?go=terms&p=privacy_policy&fbclid=IwAR077mhf6tbWWwOk9xX_TriEHsYXuF2mVhrGpaOUmZi6YWOCKQSHIXs4JYM
https://www.galleriasz.bg/doc/GSZ_Terms_Paw_Patrol_Game.pdf

