
Условия на играта 

1.       Предмет 
 

Настоящите условия („Условията“) определят начина на провеждане на играта „Играй и 

спечели лятна почивка в хотел Адмирал“. 

 

Организатор на играта е Златни пясъци АД, гр. Варна, КК Златни пясъци. 

С участието си в играта всеки участник потвърждава, че се е запознал с условията, разбрал 

ги е и ги приема безусловно. 

 

2.       Продължителност на играта 
 

Играта се провежда от 18 юни 2019 г. до 30 юни 2019 г.  

Тегленето на голямата награда ще бъде на 1 юли 2019 г. 

3.       Изисквания за участие в играта 
 

Право на участие в играта има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, с 

постоянен адрес в Република България. Служители на Златни пясъци АД и свързани 

дружества нямат право да вземат участие в играта. Златни пясъци АД си запазва правото да 

изключва без предупреждение участници в играта, които са предоставили непълни или 

неверни данни или по друг начин нарушават Условията за участие, или които във връзка с 

участието си в играта нарушават действащото законодателство. 

 

4.       Условия за участие в играта 

- За да участвате в играта е необходимо да изпратите електронно писмо на адрес 

igra@admiral.bg, съдържащо двете имена и електронен адрес на участника, както и отговора 

на въпроса. 

Предоставянето по желание на участника на допълнителна информация (извън посочената в 

предходното изречение) е доброволно и не е задължително условие за участие. 

 

При непълни и неверни данни на участник в играта, участието ще се счита за невалидно. 

Участието не е възможно преди започването или след изтичането на посочения в Раздел 2 

период. 

 

Организаторът не носи отговорност, в случай че участникът е предоставил невалидни, 

непълни или неточни данни за контакт. 

 

В случай че опитите за свързване с печеливш участник са неуспешни в рамките на 15 

(петнадесет) работни дни след тегленето на наградите, същият губи правото да получи 

своята награда. 

  

5.       Награди и условия за разпределянето им 
 

- Голямата награда е 3-дневна почивка за двама в хотел Адмирал през м.юли или м.август 

2019 г. 

- Всеки участник има право на специални отстъпки за резервация в хотел Адмирал за сезон 

Лято'2019. 



Наградите не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност. 

 

6.       Лични данни 
 

Личните данни на всички Участници в играта се обработват в съответствие с действащото 

законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за 

целите, посочени в настоящите Условия. 

 

Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни 

на Участниците за целите на настоящата Игра. 

 

Правно основание за обработването на данни настоящата игра с награди е член 6, параграф 

1, буква е) от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) - легитимен интерес на 

Организатора от провеждане на играта, свързан с популяризиране на дейността на Златни 

пясъци АД. 

 Независимо от посоченото в предходното изречение, за участие в Играта се изисква и 

съгласие за обработване на посочените по-долу лични данни по смисъла на член 6, 

параграф 1, буква а) от ОРЗД. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. 

Предоставянето на съгласие за обработване на описаните в настоящите Условия лични 

данни, по описания в Условията начин, има изцяло доброволен характер, което означава, 

че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат 

обработени по описания начин, но същевременно ще бъде невъзможно участието му в 

Играта. Въпреки оттеглянето, описаните в настоящата декларация лични данни може да 

продължат да бъдат обработвани, ако е налице законово основание или легитимен 

интерес съобразно изискванията на приложимото законодателство; 

Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в играта, са: две имена (име и 

фамилия) и електронен адрес. 

 

Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани 

от него за целите на Играта или в изпълнение на императивни разпоредби на трети лица и на 

други администратори на лични данни на територията на Република България, при спазване 

на разпоредбите на действащото законодателство. 

 

Събраните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани за срокове, 

както следва: 

- имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на интернет страницата на 

www.admiral.bg за срок не по-дълъг от два месеца; 

- за счетоводни и данъчни цели данни на печелившите ще бъдат съхранявани за срок не по-

дълъг от 11 (единайсет) години от датата на предоставяне на наградата; 

- данните на резервните участници ще бъдат съхранявани за срок до 1 месец след 

съответното теглене на награди; 

- данните на непечелившите участниците ще бъдат съхранявани за срок до 1 месец, считано 

от обявяването на печелившите в съответното теглене на интернет страницата на хотел 

Адмирал. 

 

По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез 

изпращане на нарочно писмо на адрес : goldensands@goldensands-bg.com, всяко лице, чиито 

данни се обработват във връзка с играта, има право да:    

а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се 

извършва единствено въз основа на съгласие; 

б) отправи запитване до Златни пясъци АД дали негови лични данни се обработват и  да 

получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, 

както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп); 

в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни 



лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране); 

г) поиска от Златни пясъци АД да изтрие свързани с него лични данни, за които не 

съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието 

си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване); 

д) поиска от Златни пясъци АД да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните 

данни да продължат да бъдат съхранявани от Златни пясъци АД, без обаче да бъдат 

обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или 

когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел 

защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването); 

е) поиска от Златни пясъци АД личните данни, които го засягат, в структуриран, широко 

използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);      

ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. 

за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както 

и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му 

данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение); 

з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице 

нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни; 

 

Участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство са съгласни 

описаните в настоящите Условия лични данни да бъдат обработени от Златни пясъци АД по 

описания в Условията начин, за целите участие в играта; 

 

За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от Златни 

пясъци АД, се прилага Политиката за защита на лични данни, публикувана на Златни 

пясъци АД: www.goldensands-bg.com. 

 

За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени съгласно 

настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство. 

 

7.       Други 
 

Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на 

спечелилия участник. 

 

Правоотношенията, свързани с Условията за участие в играта, се уреждат единствено от 

приложимото законодателство на Република България. В случай че отделни текстове станат 

невалидни, това не засяга действието на останалите текстове от Условията. 

 

Повече въпроси относно условията на участие може да се получи чрез запитване на следния 

адрес: igra@admiral.bg. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. 

Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора. 

 

Организаторът има право по всяко време едностранно да прекрати предсрочно играта при 

форсмажорни обстоятелства, както и в случай на възникване на опасност от извършване на 

материални злоупотреби, нарушения на настоящите Правила, възникване на пречки или 

затруднения в извършване на дейността на Организатора, промени в законодателството, 

законно разпореждане на компетентен орган или друга обективна причина, като 

прекратяването се оповестява по същия начин, по който са обявени настоящите правила. 

 

Организаторът определя Условията на играта едностранно и има право да ги изменя и 

допълва по всяко време. 

 


