
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЕГЛЕНЕ НА ВАУЧЕР НА СТОЙНОСТ 500 ЛЕВА ЗА ИЗЛОЖЕНИЯ 

ТЕХНОМЕБЕЛ И СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ: 

 

1. Организатор на тегленето за спечелване на ваучер на стойност 500 лева, за посетители 

на специализирани изложения Техномебел и Светът на мебелите 2018 е „Интер Експо 

Център“ ЕООД, ЕИК 121122275, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. 

„Цариградско шосе“ №-147. Изложенията ще се проведат в периода 24-28.04.2018 г. в 

комплекс Интер Експо и конгресен Център в град София,  бул. „Цариградско шосе“ №-147. 

2. Възможността за участие стартира на 24 април 2018 г. от 10:00 часа и приключва на 

28 април в 14:00 часа.  

3. Право на участие придобива всеки посетител - пълнолетно дееспособно физическо лице 

/Участник/ получил листовката в метростанция Сердика, което е попълнило коректно 

съответната регистрационна форма. 

4. Листовката е безплатна и наградата в нея са с рекламна цел.  

5. При попълване на регистрационната форма, всеки участник задължително следва да 

посочи три имена и телефон за контакт. 

6. Частично или нечетливо попълнени листовки няма да участват в тегленето на ваучера.  

7. В тегленето могат да участват само посетители на специализирани изложения 

Техномебел и Светът на мебелите за изданията им през 2018, получили листовка за 

участие в метростанция Сердика. 

8. Повече от една листовка, попълнена от едно и също лице води до анулиране на неговото 

участие. 

9. В тегленето нямат право да участват служители на Организатора на изложенията, на 

фирмата, осигурила наградите, членове на техните семейства, изложители, както и 

непълнолетни, недееспособни лица. 

 

10. Участниците нямат право да сменят или да претендират за изплащане на паричната 

равностойност на предоставения ваучер.   

 

11. Организаторът не носи отговорност за данъци и такси, дължими от спечелилите 

участници.  

 

12. Тегленето на печелившия от листовката участник (и резервния такъв), ще се състои на 

28 април 2018 г. от 14:00 часа в централното фоайе на комплекс  Интер Експо и 

Конгресен Център, в присъствието на юрист.  



13. Ваучерът се получава срещу представяне на документ за самоличност.  

14. Ваучерът се получава в срок от 30 (тридесет) календарни дни от считано от 28 април 

2018г. в офиса на „Интер Експо Център“ЕООД в гр. София, бул. Цариградско шосе №-147.  

 

15. При неявяване в определения срок за получаване на ваучера, същият се предоставя 

на изтегления резервен кандидат. 

 

16. С попълване на листовката, участникът дава своето съгласие и декларира, че:  

16.1. предоставя на Организатора (администратор на лични данни по чл.19, ал.1 от ЗЗЛД) 

доброволно и свободно информация за себе си, представляващи лични данни по смисъла 

на ЗЗЛД; 

16.2. предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Организатора за 

целите на кампанията.  

17. Организаторът информира участника, че: 

17.1. личните данни се събират за конкретна цел – участие в тегленето в рамките на 

изложения Светът на мебелите 2018 и Техномебел 2018, обработват се законосъобразно 

и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тази 

цел; 

17.2. личните данни се съхраняват на хартиен носител и/или електронен носител, само за 

времето, необходимо за постигане целите на кампанията; 

17.3. след постигане целта на обработване на личните данни на участника, съдържащите 

се в попълнената от него листовка, следва да бъдат унищожени по начин, изключващ 

възстановяване данните и злоупотреба с тях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


