
ОБЩИ УСЛОВИЯ и правила за участие в томбола, 

провеждана от “БУРГОЗОНЕ” ЕООД 

 

 

I. ОРГАНИЗАТОР. 

“БУРГОЗОНЕ” ЕООД, ЕИК 106592271, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

Столична община, район „Красно село“, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 124В, вх. „А“, ап. 12, 

наричан за краткост по-долу “БУРГОЗОНЕ” ЕООД или Организатор/а/ът. 

 

II. ЗА ТОМБОЛАТА. 

По повод 10 – годишния юбилей на семейна бутикова изба Шато Бургозоне 

“БУРГОЗОНЕ” ЕООД организира томбола за 1 брой таблет, книга „Винена афера”, 

комплект чаши за вино и 10 бутилки вино Бургозоне, в която може да се участва при 

следните условия: завършен абонамент за онлайн бюлетина на дружеството, извършен 

на уеб сайта, съгласие с общите условия и съгласие за предоставяне на лични данни. 

 

III. УЧАСТНИЦИ. 

1. В томболата може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 

години, или всяко правоспособно юридическо лице, направило абонамент за онлайн 

бюлетина на „БУРГОЗОНЕ“ ЕООД на сайта на Организатора www.burgozone.bg. 

2. Участието в томболата се заявява при извършването на абонамент за онлайн бюлетина 

на „БУРГОЗОНЕ“ ЕООД. 

3. Право за получаване на наградата се придобива при завършен абонамент за онлайн 

бюлетина, направен на страницата на дружеството www.burgozone.bg, което означава, че 

клиентът е посочил верни своите две имена и имейл или фирма и имейл. Участниците, 

отказали или анулирали абонамента преди тегленето на томболата, губят правото да 

участват в томболата или ако вече са били изтеглени като печеливши, губят правото да 

получат наградата. 

 

IV. ПЕРИОД. 

За валидни ще се считат всички абонаменти, направени в периода от 00:00:00 ч на 

10.01.2020 г. до 23:59:00 часа на 10.03.2020 г. 

 

V. НАГРАДИ. 

Общият брой награди е 13 (1 брой таблет Samsung, 10 броя бутилки вино „Бургозоне”, 1 

бр. книга „Винена афера”, 1 брой комплект от 6 броя брандирани чаши за вино)  

 

VI. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ; 

Томболата се организира и провежда  само за територията на Република България. 

 

VІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА. 

Чл.1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една 

страна и участниците в Томболата, от друга страна, както и условията за участие в нея. 

Чл.2. (1). Провеждането и участието в Томболата се извършва в съответствие с 

настоящите общи условия и правилата, установени по-долу. 

(2). Участникът по всяко време може да се откаже от участие или предварително да заяви, 

че не желае да бъде включван в Томболата. 

(3). Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност. 



(4). Ако участникът направи отказ от абонамента преди теглене на томболата и бъде 

изтеглен като печеливш, наградата няма да му бъде предоставена. Организаторът следва 

да изтегли името на следващ участник, който се обявява за печеливш. 

Чл. 3.(1). Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора. 

(2).Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от 

момента на оповестяването им на сайта на Организатора на 10 януари 2020 г. 

Чл.4. Правилата на томболата са задължителни за спазване и са еднакви за всички 

Участници. 

Чл.5. Участието се извършва посредством следния механизъм: 

1. При всеки завършен абонамент за онлайн бюлетина на „БУРГОЗОНЕ“ ЕООД и при 

предоставено съгласие за обработване на личните данни за целите на томболата, 

клиентът може да заяви участие в томболата чрез включване в списък на участниците. 

2. Изтеглянето на наградите се извършва посредством независима автоматична програма 

на случаен принцип. На 11.03.2020 г. ще бъдат изтеглени печелившите участници, 

записали се за информационен бюлетин в периода по чл. ІV. 

3.  Един потребител може да участва в томболата само веднъж въз основа на завършен 

абонамент за онлайн бюлетина. 

Чл.6.(1). Организаторът ще обяви печелившите участници на сайта на Организатора 

www.burgozone.bg, както и ще извести печелившите на посочения от тях имейл. 

(2). Наградата ще бъде доставена чрез куриер след посочен от печелившия участник 

адрес или офис на куриер. 

Чл.7. При положение, че участник е предоставил фалшиви данни или по друг начин e 

заобиколил правилата за участие в настоящите Общи условия, Oрганизаторът си запазва 

правото да дисквалифицира такъв участник. 

Чл.8.(1). Личните данни на всички участници в Томболата се обработват в съответствие 

с приложимото законодателство. За целите на томболата се събират следните данни:  две 

имена, и имейл за връзка с участника. С участието си в томболата, клиентите-участници 

дават изричното си съгласие „БУРГОЗОНЕ” ЕООД, ЕИК 106592271, в качеството си на 

администратор и обработващ лични данни, да събира, обработва, използва и профилира 

предоставените за целите на томболата лични данни. 

(2).Организаторът обработва лични данни на участниците за целите на Томболата. 

(3).Организаторът  предприема необходимите технически и организационни мерки за 

защита на личните данни на участниците в Кампанията. 

(4). За неуредените с настоящите общи условия въпроси се прилагат Вътрешните 

правила за защита на личните данни, оповестени на уебсайта на Организатора. 

Чл.9. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Томболата 

поради причини, които са  извън неговия разумен контрол  (при непреодолима сила, 

случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на интернет връзката и др.). 

Чл.10. Организаторът има право да прекрати Томболата по всяко време поради 

технически причини, относими промени в приложимото действащо законодателство, 

разпореждания на компетентни държавни органи и/или форсмажорни обстоятелства, 

като за такива се считат събития и явления, които са външни, непредвидими и неизбежни 

и които правят невъзможно изпълнението на предмета на настоящата томбола. 

Организаторът е длъжен да информира Клиентите за това по подходящ начин. В тези 

случаи, Организаторът не дължи компенсация на Клиентите. 

Чл.11. За всичко неуредено с настоящите общи условия на Томболата, се прилагат 

Общите условия на фирма „БУРГОЗОНЕ“ ЕООД, посочени на сайта www.burgozone.bg 

 

В сила от 10.01.2019 г. 

http://www.burgozone.bg/

