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Правила за провеждане на игра „Играй и може да 

спечелиш“ 

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. Играта се организира под името „Играй и може да спечелиш“ (наричана 
по-долу за краткост „Играта“) и ще се проведе в рамките на новооткрития 
магазин IKEA на територията на Търговски център „Delta Planet Mall, гр. Варна, 
бул. „Сливница“ № 185, чрез провеждане на томбола с попълване на талони за 
участие от посетилите магазина лица и пускането им в оставените за целта на 
изходите на магазина урни в периода от 10.09.2020 г. до 13.09.2020 г. 
включително. 

2. Играта ще се провежда съобразно настоящите правила, които ще бъдат 
публикувани на интернет страницата https://www.ikea.bg/stores/varna за периода 
на провеждане на Играта. 

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА 

3. Организатор на Играта е „Хаус Маркет България” ЕАД (ИКЕА/IKEA), ЕИК 
200204065, със седалище и адрес на управление гр. София 1756, ул. 
„Околовръстен път“ № 216, наричано по-долу за краткост Организатор. 

4. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за 
провеждане на Играта, както и предметните награди за участниците, спечелили 
от проведената томбола. 

5. В Играта имат право да участват всички физически лица, навършили 16 
години, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение. 
Участниците, навършили 16, но ненавършили 18 години, следва да известят и 
получат разрешение от своите родители или попечители за участие в Играта 
при условията на настоящите правила, включително и за това личните им 
данни да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора за 
целите на настоящата кампания. Със самата си регистрация за участие в 
томболата, по предвидения ред по-долу, лицата, навършили 16 години, но 
ненавършили 18 години, декларират и гарантират, че са получили това 
съгласие на своите родители/попечители. 

6. Нямат право да участват в играта, макар да отговарят на другите изисквания 
на настоящите правила, следните лица:  

6.1. членове на управителните органи на Организатора на играта; 

6.2. членове на управителните и контролните органи и съдружници в 
дружествата, участващи под каквато и да е форма в провеждането на играта; 

6.3. работници и служители в юридическите лица по т.6.1 и т.6.2 по-горе; 

6.4. свързани лица на лицата по т. 6.1. – т. 6.3 по-горе, по смисъла на §1, ал.1, 
т.1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон. 
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III. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА 

7. Играта се провежда в периода от 10.09.2020 г. до 13.09.2020 г. включително. 

8. Играта се организира и провежда на територията на Република България в 
магазин IKEA, находящ се в Търговски център „Delta Planet Mall, гр. Варна, бул. 
„Сливница“ № 185. 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И НАЧИН ЗА УЧАСТИЕ. 
НАГРАДИ. 

9.1. Всяко лице, което отговаря на изискванията на т.5 и за което не са налице 
ограниченията по т.6 от настоящите правила, може да участва в играта. 
Участието в играта е доброволно и не е свързано със закупуването на стока 
и/или услуга, предоставяна от Организатора или от което и да е трето лице, 
нито е обвързано със залог или със заплащането под каквато и да е форма на 
сума за придобиване правото на участие. 

9.2. Всяко лице има право да участва в Играта само веднъж за периода на 
провеждането ѝ. 

9.3. Един регистриран участник може да спечели само една награда от Играта. 
Спечелилият награда участник не участва в тегленето на следващите награди 
от томболата. 

9.4. Индивидуализирането на всеки участник с цел преценка на съответствието 
му с изискванията и ограниченията за участие в играта, както и на изявленията 
му за приемане на настоящите правила и съгласието му да участва в играта и 
на направените при участието му в играта изявления, както и с оглед 
установяването на контакт с участника, ще се извършва посредством 
попълнените от участника данни в талона за участие в Играта. Организаторът 
на Играта определя лицата, които ще извършват посочените действия по 
индивидуализиране и преценка. 

10.1. Участието в Играта се осъществява чрез попълване на талон за участие 
със следните данни за участващото лице: три имена, e-mail за контакт, 
телефонен номер за контакт. Талони за участие ще бъдат раздавани на 
посетителите на новооткрития магазин IKEA на територията на Търговски 
център „Delta Planet Mall, гр. Варна в периода на провеждане на Играта от 
специално сформирани промо екипи на Организатора. За да бъде заявено 
участие в Играта, е необходимо попълнения от лицето талон за участие да 
бъде пуснат в една от специално оставените за тази цел и надлежно 
обозначени кутии (урни), разположени на изходите на магазина.  

10.2. С факта на попълване на горепосочените изискуеми данни в талона за 
участие и пускането на попълнения талон в някоя от разположените за тази цел 
урни, конкретното лице се регистрира за участие в Играта и декларира, че 
отговаря на изискванията на т.5, че спрямо него не са налице предпоставките 
по т.6 от настоящите правила, че е съгласен предоставените от него лични 
данни да бъдат обработвани от Организатора на играта, в качеството му на 
администратор на лични данни, включително и чрез обработващ личните 
данни, както и че се е запознал с настоящите правила, съгласен е с тях и ги 
приема, като се задължава да ги спазва. 
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10.3 Не се допуска попълването в талона за участие на други данни, извън 
посочените в т. 10.1 от настоящите правила, както и изписването на каквито и 
да било знаци, символи, думи, фигури и послания на хартиения носител. При 
наличие на подобни отклонения от зададените данни за въвеждане, 
попълнилото талона лице няма да се счита регистрирано за участие в Играта. 

11. Наградите от Играта, общо 21 /двадесет и една/ на брой, които ще бъдат 
спечелени от регистрирани за участие в Играта участници, са следните: 

 1. 3 /три/ бр. дивани BRATHULT - https://www.ikea.bg/products/sofas-
armchairs/three-seat-sofas/brathult-trimesten-divan/29217810;  

 2. 3 /три/ бр. кресла STRANDMON - https://www.ikea.bg/products/sofas-
armchairs/armchairs/fabric-armchairs/strandmon-kreslo/90361894; 

 3. 3 /три/ бр. етажерки KALLAX - https://www.ikea.bg/products/storage-
furniture/bookcases-shelving-units/kallax-system/kallax-shelving-units/kallax-
etazherka/00324518; 

 4. 3 /три/ бр. масички с табли GLADOM - 
https://www.ikea.bg/products/tables/coffee-side-tables/coffee-tables/gladom-
masichka-s-tabla/70337819; 

 5. 3 /три/ бр. комплекти с плик за завивка и калъфка - 
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/bedding/duvet-covers/jattevallmo-
plik-za-zavivka-i-kalafka-150x200-sm/50399709; 

 6. 3 /три/ бр. настолни лампи IKEA PS 2017 - 
https://www.ikea.bg/products/lighting/table-lamps/ikea-ps-2017-nastolna-
lampa/60349610; 

 7. 3 /три/ бр. комплекти сервиз от 18 части - 
https://www.ikea.bg/products/tableware/dinnerware/dinnerware-sets/fargrik-serviz-
18-chasti/40318921; 

V. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК 

12. Играта се провежда, като желаещите да участват, могат да попълнят и 
пуснат в предназначените за целта урни попълнен талон за участие по реда и 
при условията на предходния раздел, в периода от 10.09.2020 г. до 13.09.2020 
г. включително. 

13.1. След края на периода за участие в играта, определен съгласно т.7 от 
настоящите правила, на случаен принцип в присъствието на нотариус се 
изтеглят измежду всички валидно участвали в Играта лица по един печеливш 
участник и двама резервни участници за всеки от посочените в т. 14 двадесет и 
един броя награди. С изтеглен резервен участник Организаторът ще се свърже, 
в случай че с печелившия участник за съответната награда не бъде установен 
контакт или откаже да получи наградата си, както и при реализиране на някоя 
от изложените в настоящите правила хипотези на загубване на правото за 
получаване на награда от участник.  

13.2. Печелившите участници от Играта и съответния брой резерви ще бъдат 
изтеглени на 17.09.2020 г., като спечелилите награда ще бъдат обявени чрез 
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публикуване на техните инициали, последните три цифри от телефонния им 
номер или други подобни комбинации на интернет адреса 
https://www.ikea.bg/stores/varna на 18.09.2020 г. Поради технически или други 
причини е възможно тегленето и обявяването на спечелилите да бъде 
извършено през следващ ден. Списъкът с печелившите и резервните участници 
ще се съхранява в централния офис на Организатора на адрес гр. София 1756, 
ул. Околовръстен път № 216. 

14. Всеки от печелившите участници ще бъде уведомен от Организатора чрез 
телефонно обаждане или по електронна поща, на посочените от участника в 
талона за участие телефонен номер/адрес на електронна поща, в срок до 3 
(три) дни след изтеглянето му.  

15.1. В срок от 7 (седем) дни от уведомяването по телефон/изпращането на 
съобщение на електронната поща по предходната точка, освен ако не е сторил 
това в самия проведен телефонен разговор, с който е бил уведомен за 
спечелената награда, всеки печеливш участник следва да изпрати точен 
пощенски адрес за доставка на спечелената от него награда на имейл 
cs.sofia@ikea.bg. 

15.2 В случай че печеливш участник не бъде открит (напр. грешен/невалиден 
адрес на електронна поща и невъзможност за свързване по телефон) или не 
посочи в указания в предходната точка срок адрес за доставка на спечелената 
от него награда, или откаже да получи наградата си, той губи правото си да 
получи наградата и тя се предоставя на първия от резервните участници, като в 
този случай ще бъде следван редът на изтеглянето им. Горепосочените 
правила за уведомяване и получаване на награда от Играта се прилагат 
съответно и за резервните участници. Ако и първият резервен участник загуби 
правото си да получи наградата с оглед попадане в някоя от посочените по-
горе в настоящата точка хипотези, тя се предоставя на втория резервен 
участник при съответно приложение на горепосочените правила за 
уведомяване и получаване на награда от Играта. Ако и вторият резервен 
участник, изтеглен за съответната награда, загуби правото да я получи, 
наградата се губи окончателно и Организаторът не е длъжен да я предоставя 
чрез ново теглене на печеливш участник и съответни резерви. 

15.3. Наградата  се предоставя на резервен участник по реда на т.15.1 от 
настоящите правила и в случаите, когато бъде установено, че определеният за 
печеливш участник, макар и допуснат до участие в томболата, не отговаря на 
изискванията по т.5 или спрямо него има ограничение за участие по т.6 от 
настоящите правила. Това правило се прилага и за резервните печеливши 
участници. 

15.4. Наградата ще бъде предадена на печелившия участник чрез доставяне от 
куриер на пощенския адрес на участника, посочен по реда на т.15.1, за сметка 
на Организатора. Ако пратката не бъде получена от печелившия участник в 
рамките на 20 (двадесет) дни от датата на изпращането ѝ, се приема, че 
участникът се е отказал от наградата и тя се предоставя на резервен участник 
по реда на т.15.2 от настоящите правила. 

16. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична 
равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, както и срещу 
услуги. 

mailto:cs.sofia@ikea.bg
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VI. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА 

17. Организаторът може да поиска направата на снимки и/или видеозаписи на 
печелившите участници и/или трети лица (техни близки, роднини, приятели и 
др.) във връзка със спечелените от тях награди (по време на получаването на 
наградите от куриер, по време на използването на наградите и т.н.), които да 
бъдат използвани в маркетингови активности на Организатора. Съгласилите се 
печеливши участници и/или други лица е необходимо предварително да дадат 
изричното си писмено съгласие да бъдат заснемани/записвани, като попълнят 
за целта нарочна декларация за това, предоставена от Организатора. С 
даването на такова съгласие, участниците и/или другите лица отстъпват 
безвъзмездно всички права за използването на направените фотографски 
снимки и/или видеозаписи, в т.ч. и техните сродни на авторското права на 
артисти-изпълнители, изключително на Организатора „Хаус Маркет България“ 
ЕАД (ИКЕА/IKEA), ЕИК 200204065, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, ул. „Околовръстен път“ №216. Организаторът може да 
използва/обработва заснетото фотографско/видео произведение за срок от 5 
(пет) години от датата на заснемането, на територията на Република България, 
при спазване на действащата нормативна уредба, по начини, каквито намери за 
добре (в т.ч. за рекламни цели), включително, но не само да бъдат публикувани 
в Интернет информационни и комуникационни канали, в печатни медии, на 
печатни материали като брошури, каталози и др. подобни материали. За 
използването/обработването на снимките и/или видеоклиповете няма да се 
дължи никакво заплащане или възнаграждение от Организатора. Всички снимки 
и/или видеоклипове във връзка с Играта биха могли да бъдат използвани в 
оригиналния им и/или в преработен вид.     

18. Организаторът не гарантира, че осигуряването на възможност за участие в 
играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, 
доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът 
не носи отговорност за загуба на съхранявана информация или поява на 
технически проблеми, свързани с участието в играта. 

19.1. Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати 
играта по всяко време в случай, че настъпят сериозни злоупотреби от страна на 
участниците, при системно нарушаване на правилата на играта или при 
форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че това е 
необходимо. Прекратяването на играта се обявява на интернет страницата 
https://www.ikea.bg/stores/varna и/или по друг подходящ начин чрез средствата 
за масова комуникация. 

19.2. Организаторът си запазва правото по всяко време и на всеки етап от 
провеждането на играта, при съмнение за опит за злоупотреба с правото на 
участие в играта или при съмнение за извършване от страна на конкретен 
участник на противоправни действия, да заличи регистрацията на този участник 
и да изключи същия от участие в играта. В този случай Организаторът може да 
запази данните на участника със заличена регистрация, за определен период 
от време. 

19.3. При прекратяване на играта или на участието на отделно лице в нея, 
Организаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки на 
участниците и на всякакви други трети лица. 
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20.1. Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно предоставени 
(грешни) данни от участник в Играта, както и при невъзможност за регистрация 
и участие в Играта поради настъпване на извънредни обстоятелства, като: 
случаи на непреодолима сила, случайни събития, както и поради наличието на 
всякакви други обстоятелства извън неговия контрол. 

20.2 Организаторът не носи отговорност за използването от страна на участник 
на чужди лични данни при попълване на талон за участие в Играта. 

21. Организаторът приканва всички Участници стриктно да проверяват своята 
входяща пощенска кутия (inbox), както и „SPAM” (СПАМ) директория за 
получени съобщения от Организатора във връзка с провеждащата се игра. 
Организаторът не носи отговорност, в случай че изпратеният уведомителен 
имейл попадне в „SPAM“ директорията на пощенската кутия на печеливш. 
Организаторът не носи отговорност, ако печеливш участник е пропуснал да 
забележи съобщението за спечелването на награда от Играта и/или не е 
изявил желанието си да получи наградата с посочване на адрес за доставка в 
указания в настоящите правила срок. 

VIІ. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА 

22.  Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на 
регистрацията и участието му във всеки един момент. За целта той трябва да 
изяви желанието си на имейл cs.sofia@ikea.bg. 

23.1. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и 
разпоредбите на настоящите правила. Всеки участник, който се опита да 
наруши или наруши настоящите правила, ще бъде изключен от участие в 
играта от Организатора. 

23.2. В случай че Организаторът установи, че печеливш участник е нарушил 
настоящите правила или е предоставил/попълнил неверни или непълни данни 
при регистрация в Играта, Организаторът има право да не му предостави 
спечелената награда, а да предостави наградата на друг (резервен) участник, 
съобразно посочените по-горе правила и ред.  

23.3. В случай че Организаторът установи неправомерно използване на лични 
данни от регистрирало се за участие в Играта лице, с цел участие и/или 
получаване на награда, Организаторът има право да не допусне до участие в 
Играта съответното лице, а ако лицето е спечелило награда – да не му я 
предостави, а да предаде наградата на друг (резервен) участник, съобразно 
посоченото по-горе в настоящите правила. В такъв случай, участникът носи и 
наказателна, административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) 
отговорност за използването на лични данни, които не е имал право да 
използва. 

24. Всеки спечелил награда участник носи риска за загубване правото да я 
получи, ако своевременно не предостави точен адрес за доставка на наградата, 
ако не се легитимира надлежно пред куриера, за да я получи или ако не я 
получи своевременно от куриера, в указания в т.15.4 срок. 
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VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

25. Организаторът е администратор на лични данни и гарантира, че 
предоставените лични данни на участниците в Играта ще бъдат обработвани в 
съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.  

26.1. С предоставянето на личните си данни всеки участник сключва с 
Организатора договор при общите условия на настоящите правила, като 
личните му данни се считат за предоставени на основание чл.6, ал.1, „а“, „б“ и 
„в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. С 
предоставянето на личните си данни участникът дава своето изрично съгласие 
за събиране и обработване на негови лични данни (три имена, телефон, 
електронна поща, както и пощенски адрес за доставка на наградата) от 
Организатора и/или от негови партньори за следното: 

- с цел валидно участие в играта; 

- за осигуряване на нормалното получаване на спечелената награда; 

- за реализиране на правата и за изпълнение на задълженията на 
Организатора, произтичащи от настоящите правила, респ. от сключените с 
участниците договори и от приложимото законодателство. 

26.2. С предоставянето на личните си данни всеки участник, на основание чл.6, 
ал.1, „а“,  „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 
Съвета дава своето изрично съгласие Организаторът да съхранява и 
обработва личните му данни за целите по т.26.1 за период от 1 (една) година 
след приключване на играта, освен в случаите, в които данните са необходими 
за производства пред Комисията за защита на потребителите и други държавни 
органи. Във втората хипотеза данните се съхраняват за период от 1 година 
след приключване на съответното производство. 

27. С регистрирането си за участие в Играта участникът се съгласява за 
публикуване на неговите инициали, последните три цифри от телефонния му 
номер или други подобни комбинации на интернет адреса 
https://www.ikea.bg/stores/varna/, в случай че e обявен за спечелил награда. 

28. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му 
данни за целите, различни от тези по т.26, както и право на достъп, право на 
коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на 
Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на посочения в 
тези Правила негов адрес за кореспонденция или да се свърже с длъжностното 
лице по защита на данните на Организатора на имейл адрес: cs.sofia@ikea.bg 

29. Отказът да се предоставят личните данни по т.10.1 води до невъзможност 
за регистриране за участие в Играта. 

30. Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични 
данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата 
игра и за изпълнение условията на тези правила, или в случаите, в които това е 
предвидено със закон. 
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31. В случай на несъгласие с действията на Организатора като администратор 
на лични данни или на евентуално използвания от него обработващ личните 
данни, субектът на личните данни може да подаде жалба или сигнал до 
Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София, 1592, бул. „Проф. 
Цветан Лазаров” №2, на електронна поща: kzld@cpdp.bg или на тел. 02/91-53-
519. 

IХ. РАЗНИ 

32. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи 
провеждането на Играта и условията за участие в нея. За всички въпроси, 
неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско 
законодателство. 

33. С извършването на посочените в т. 10.1 действия по заявяване на участие в 
Играта, всеки участник потвърждава приемането на настоящите правила за 
участие в Играта. 

34. Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя настоящите 
правила, включително има право да прави промени в периода на провеждане 
на Играта, вида и размера на наградите, времето и начина на теглене на 
спечелилите и т.н. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването 
им на интернет адрес https://www.ikea.bg/stores/varna/ 

35. Всички спорове между Организатора и участниците в играта  се решават в 
дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, 
спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище 
в град София. Тази клауза представлява изрична писмена договореност по 
смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК, която участникът заявява, че приема с 
регистрирането си за участие в играта. 


