Правила и условия
„sales promotion“
(„Правила и условия“)
I.

Организатор, участници и времетраенето на програмата

1.
Организаторът на програмата е S.C. Ademco Supply S.R.L. базирано във Букурещ, на адрес 3
George Constantinescu Street, вписано в регистъра на предприемачите, поддържан от
Националния съдебен регистър за столицата Букурещ, J40/7618/2018 Търговско подразделение на
Националния съдебен регистър под номер KRS RO39424907 (наричано по-нататък „организатор“).
2.

Спонсор на наградите в програмата е S.C. Ademco Supply S.R.L.

2. 1.
Програмата, наречена „sales promotion“ се организира според правилата, описани в
настоящите правила и условия (наричана по-нататък „програмата“).
3.

Програмата се провежда в България. Програмата е с национален обхват.

4.
Правилата и условията са на разположение в централното управление на организатора на
уеб страницата https://homecomfort.resideo.com/sites/Bulgaria/bg-BG
6.

Участници

6.1.
Програмата е насочена към търговските партньори на организатора, които сътрудничат
икономически през цялото времетраене на проекта, т.е. (i) монтажници, които са физически лица,
провеждащи бизнес дейност, (ii) субекти, провеждащи бизнес дейност под формата на
персонално дружество или холдингово дружество, и (iii) бизнес единици, които не са юридически
лица, които в деня на присъединяването си към програмата, провеждат регистрирана бизнес
дейност в Република България (наричани по-нататък „участникът“).
6.2.
Служителите на организатора и лицата, имащи общо домакинство със служителите на
организатора, които са търговските партньори на организатора, не могат да участват в програмата.
6.3.
Като участва в програмата, участникът потвърждава, че се е запознал с правилата и
условията, включвайки собствено име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер и адрес.
7.

Времетраене на програмата

Програмата започва на4 май и продължава до31 юни 2021г, но може да завърши по-рано, ако
предоставеният за програмата награден фонд свърши.
II.

Изисквания за участие в програмата

1.

Изискване за участие в програмата е:
a) закупуване на изделие

b) изпращане на ДДС фактура, потвърждаваща закупуването на изделия, споменати в точка
(а) по-горе през времетраенето на програмата. Електронно изображение на фактура или
фактури могат да се изпратят чрез (i) MMS- (таксите са според доставчика на мобилни
телефонни услуги на участника в програмата, в случай на повече от една фактура, следва
да се направи снимка на всяка фактура поотделно, (ii) на имейл адрес, в pdf формат, (iii)
обикновена поща, като изпратите копие на адреса на организатора, при което до
последния ден на програмата трябва да се изпрати кореспонденция, потвърждаваща
покупката на изделия, включени в промоцията (счита се датата на изпращане);
предоставяне на личните данни на участника, т.е. собствено име, фамилия, имейл.
2.
Един участник получава 1 (една) награда. В случай на физически лица, провеждащи бизнес
дейност, лицето, провеждащо бизнес дейността, получава наградата, но в случай на холдингови
дружества, лица или други бизнес единици, които не са стопанско лице, наградата ще бъде
присъдена на лицето, което се е включило в програмата.
3.
Включвайки се в програмата, участникът декларира, че е закупил изделията, включени в
програмата, или самостоятелно или от името на бизнес единиците, за които работят или
предоставят услуги.
4.
Участникът може да отмени участието си в програмата по всяко време, за което трябва
уведоми организатора като изпрати текстово съобщение, имейл или кореспонденция на адресите,
посочени в точка 1 параграф (б) по-горе.
III.

Резолюция и награди на програмата

1.
Наградите в програмата са хавлиена кърпа и музикална колонка, съответно за покупки на
стойност 300 и 400 лева, без ДДС. Покупката на продуктите трябва да е направена от един и същ
упълномощен партньор RESIDEO. Продуктите, включени в тази промоция са: Редуцир вентилите за
питейна D06F вода и филтри FF06, FK06..
2.
Участниците в програмата, които през времетраенето на програмата отговорят първи на
правилата и условията на програмата, описани в параграф II.1., т.е. закупят изделия, включени в
програмата, изпратят фактури за покупка и предоставят лични данни, необходими за провеждане
на програмата, ще получат награда.
3.
Победителите ще бъдат уведомени за спечелените награди по имейл (имейл адресът, от
който е изпратено вписване), по поща на адреса на дружеството или седалището на дружеството
или по телефон (телефонният номер, от който е изпратено вписване) след като програмата е
завършила.
4.

Наградата не може да се заменя с друга.

5.

Не е възможно наградата да се заменя за еквивалент в пари в брой.

6.

Наградата не може да се отказва в полза на трета страна.

7.
Организаторът си запазва правото да предостави различна награда със същата стойност,
ако
по причини независещи от организатора, наградата не може да бъде предоставена.
8.
Наградите ще бъдат изпратени по куриер. Организаторът поема разходите по доставката
на наградите. Организаторът ще уведоми участниците по имейл, телефон или поща кога ще бъдат
доставени наградите.

IV.

Лични данни

1. Като се включите в програмата, Вие приемате настоящите правила и условия, и давате
разрешение за обработка на личните данни на участника, доколкото това е необходимо за
провеждане на програмата.
2. Участникът потвърждава разрешението си да бъдат обработени неговите (нейните) лични
данни, за да участва в програмата.
3. Администраторът на лични данни с оглед на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и
на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с
обработката на личните данни и свободното движение на тези данни и в отмяна на
Директива 95/46/ЕО (RODO) е S.C. Ademco Supply S.R.L. базирано във Букурещ, на адрес 3
George Constantinescu Street, вписано в регистъра на предприемачите, поддържан от
Националния съдебен регистър за столицата Букурещ, J40/7618/2018 Търговско
подразделение на Националния съдебен регистър под номер KRS RO39424907.
4. Личните данни на участника ще бъдат обработени, за да участва в програмата, въз основа на
разрешение (Член 6 параграф 1a RODO).
5. Личните данни на участника могат също така да бъдат предоставени на дружества в група, въз
основа на законен интерес на администратора (Член 6 параграф 1 (е) RODO), който определя
как може да бъде предоставяна информация относно участниците и победителите в
програмата. Данните се обработват въз основа на разрешение, докато то не бъде отменено.
6. Личните данни на участника могат да бъдат предоставяни на обработващи субекти по молба
на организатора само за целта и обхвата, необходими за изпълнение на задачите, свързани с
правилното провеждане и завършване на програмата, т.е.: субекти, предоставящи ИТ и правни
услуги, при което тези субекти могат да обработват данни въз основа на споразумения с
администратора и само при поискване от администратора.
7. Личните данни на участника могат да бъдат предоставяни само на субекти, упълномощени за
това въз основа на закона.

8. Всеки участник има правото да има поглед върху своите данни, да коригира, да премества и
да ограничава тяхното обработване, както и да се противопоставя на обработката и
премахването им.
9. Разрешението за обработка на личните данни е доброволно и участникът има правото да го
оттегли и това няма да повлияе на съответствието с наредбите относно обработката на лични
данни, които са били изпълнени преди оттеглянето на разрешението. Предоставянето на
лични данни е напълно доброволно, но непредоставянето им може да доведе до
невъзможност за участие в промоцията.
10. Личните данни на участниците няма да бъдат предоставяни извън ЕИО.
11. Ако бъде упражнено едно от правата на участника относно техните лични данни, следва да се
изпрати писмо на адрес: 3 George Constantinescu Street
12. Ако участникът направи заключение, че организаторът е нарушил наредбата на RODO при
обработката на личните му (ѝ) данни, той (тя) може да подаде оплакване до председателя на
Бюрото за защита на личните данни.

V.

Процедура за подаване на оплакване

1.
Участник, който има основателни възражения срещу програмата поради нарушение на
действащия закон, включително правилата и условията, може да подаде оплакване чрез
електронни средства (имейл с потвърждение при получаване) или писмено чрез традиционна
поща (препоръчано писмо) до 3 (три) дни от установяване на некоректност, но не по-късно от две
седмици от завършването на програмата на адрес : 3 George Constantinescu Street или адреса на
организатора.
2.
Оплакването трябва да включва поне: (i) собствено име, фамилия - в случай на физически
лица, провеждащи бизнес дейност, или името на дружеството или различна бизнес единица с
лице за контакт, (ii) или телефонен номер, предоставен в съобщението, имейл адрес или адрес за
препращане, на който да бъде изпратен отговор на оплакването, причина за оплакването с
обосновка, подпис.
3.
Оплакването ще бъде разгледано до 14 дни от получаването му от организатора.
Подателят на оплакването ще бъде уведомен за резултатите, ако процедурата на оплакването е
чрез препоръчано писмо или имейл, споменати в параграф 2 по-горе.
VI.

Заключителни разпоредби

1.
Организаторът си запазва правото да измени правилата и условията, да спре или отмени
програмата в случай на непредвидени обстоятелства извън неговия контрол (особено по-висша
сила) без отговорност към субекти или трети страни, особено участниците в програмата.

2.
Спечелената награда в програмата, свързана с бизнес дейност, подлежи на единна ставка
за личния подоходен данък от 10%.
3.
Ако не можем да се свържем с участника, който е спечелил наградата, до 28 дни от
спечелването ѝ, участникът губи правото на наградата.
4.
Програмата и клаузите относно условията и наредбите се уреждат от полското
законодателство.
5.
Нарушаването на клаузите на правилата и условията може да доведе до загуба на
наградата. Ако участник наруши правилата и условията, организаторът може да реши да го (я)
изключи от всеки един етап. Не се позволява публикуването на информация относно програмата
без знанието и разрешението на организатора. Организаторът не поема отговорност за
публикации относно програмата, от която идват.
6.
Въпроси и коментари относно програмата могат да бъдат изпратени на адрес: 3 George
Constantinescu Street
7.
Случаите, които не се уреждат от настоящите правила и условия, ще се управляват от
полското законодателство.

От името на организатора: Йордан Чолаков

