ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИГРА
“Месец на NBA в Gong.bg”
НАКРАТКО:
•

ПРАВИЛА

Настоящите ПРАВИЛА са за участие в игра, свързана с поддържания от „Нет Инфо“
АД интернет сайт https://gong.bg/
•

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА:

04.03.2019 – 31.03.2019
•

АДМИНИСТРАТИВЕН ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:

„Нет Инфо“ АД, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Христофор
Колумб” № 41, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК
202632567, наричано по - долу „Нет Инфо“ / „Организатор“
•

НАГРАДИТЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ:

NBA Properties, Inc., located at 645 Fifth Avenue, New York, New York 10022 USA
•

НАГРАДИТЕ В ИГРАТА СА:

1 бр. брандиран потник на Лос Анджелис Лейкърс
1 бр. брандиранa шапка на Голдън Стейт Уориърс
1 бр. брандирани чорапи на Портланд Трейл Блейзърс
1 бр. брандирана шапка на Сан Антонио Спърс
1 бр. брандиран шал на Оклахома Сити Тъндър
1 бр. брандирана чаша на Бостън Селтикс
1 бр. брандирана шапка на Детройт Пистънс
1 бр. брандирана чаша на Сакраменто Кингс
•

УЧАСТНИЕ В ИГРАТА:
Участие в Играта могат да вземат всички физически лица, които отговарят на
изискванията в настоящите Правила.

•

Общи положения

1. Провеждането и участието в Играта “Месец на NBA в Gong.bg” се извършва в
съответствие с Правилата, установени по-долу.
2. Всеки Участник е длъжен да спазва настоящите Правила. Всеки Участник може
да вземе участие в Играта само след приемане на настоящите Правила.
•

Участие
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1. За участие в Играта Участникът трябва да посети сайта https://gong.bg/
2. Участието в Играта е безплатно. Всеки Участник има право да участва
еднократно в рамките на периода на провеждане на играта.
3. Участието в Играта се осъществява, като потребител, посетил сайта
https://gong.bg/, гласува кой отбор ще спечели в съответната седмица от
провеждането на играта и след това въведе имена, мобилен телефон или имейл за
връзка с него във формата за участие.
4. Участникът доброволно предоставя на Организатора на Играта личните си
данни за обработване за целите на Играта, по-конкретно – за целите на
идентификация на участвалите в Играта лица, записване на същите, както и за
целите на идентификация на победителите в Играта и осъществяване на връзка с
тях по повод на връчване на спечелените от тях награди, За избягване на всяко
съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на Играта лични
данни на Участниците ще бъдат надлежно изтрити от Нет Инфо след
приключване на Играта и изтегляне на печелившите в нея Участници, т.е. личните
данни следва да бъдат премахнати или имобилизирани (архивирани) от всички
системи и сървъри на Нет Инфо най-късно на 30.04.2019 г. Единствено данните
на спечелилите участници, необходими за съставянето на приемо-предавателен
протокол, удостоверяващ връчването на спечелената награда, ще бъдат
съхранявани според законоустановения за това срок, след което ще бъдат
премахнати или имобилизирани (архивирани).
5. Печелившите в Играта се определят чрез жребий на случаен принцип измежду
всички, взели участие в Играта.
6. Жребият се провежда от Организатора.
7. За получаване на наградата е необходимо Участникът да потвърди желанието
си да се възползва от нея в срок от 5 /пет/ календарни дни, след като
Организаторът на играта се е свързал с него чрез предоставен контакт.
•

Продължителност на Играта

Играта се провежда, както следва:
1. В периода 04.03.2019 до 31.03.2019 /включително/. Играта е разделена на четири
периода както следва:
04-9.03.2019 – Участникът има право да гласува кой отбор ще спечели в мача
Бостън Селтикс - Лос Анджелес Лейкърс , който се играе на 9.03.2019
11-16.03.2019 - Участникът има право да гласува кой отбор ще спечели в мача
Голдън Стейт Уориърс - Оклахома Сити Тъндър, който се играе на 16.03.2019
18-23.03.2019 - Участникът има право да гласува кой отбор ще спечели в мача
Детройт Пистънс - Портланд Трейл Блейзър , който се играе на 23.03.2019
25-31.03.2019 - Участникът има право да гласува кой отбор ще спечели в мача
Сакраменто Кингс - Сан Антонио Спърс , който се играе на 31.03.2019
2. Инициали от имената на победителя ще бъдат публикувани на интернет
страницата https://gong.bg/, както следва:
Двама победители за първи период 04-9.03.2019 ще бъдат обявени на 11.03.2019
г.
Двама победители за втори период 11-16.03.2019 ще бъдат обявени на 18.03.2019
г.
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Двама победители за трети период 18-23.03.2019 ще бъдат обявени на 25.03.2019
г.
Двама победители за четвърти период 25-31.03.2019 ще бъдат обявени на
01.04.2019 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в Играта “Месец на NBA в Gong.bg”
Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една
страна, и Участниците в Играта “Месец на NBA в Gong.bg”от друга страна, както и
условията за участие в нея.
Чл. 2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат
следното значение:
1. “Играта” е “Месец на NBA в Gong.bg”която се провежда на интернет сайта
https://gong.bg/.
2. “Участник” e всяко физическо лице, посетило https://gong.bg/, гласувало кой отбор ще
спечели мача от съответната седмица на провеждане на Играта и въвело имена, мобилен
телефон или имейл за връзка с него във формата за участие.
3. „Организатор“ е Нет Инфо“ АД, със седалище и адрес на управление: град София,
бул. „Христофор Колумб” № 41, вписано в Търговския регистър при Агенцията по
вписванията с ЕИК 202632567
Чл. 3. /1/ Право на участие имат всички граждани на Република България над 14-годишна
възраст, като непълнолетни Участници (от 14 г. до 18 г.) следва да се регистрират с
изричното съгласие на свои пълнолетни настойници, които да потвърдят извършената
регистрация в играта, като в случай че непълнолетно лице спечели награда в Играта, то
ще трябва да се яви заедно със своя настойник при получаване на същата.
/2/ Не може да бъде Участник лице, което е ангажирано в дейността на Организатора на
Играта или което е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и
администрирането на Играта.
/3/ При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходните
алинеи, Организаторът има право да спре участието до опровергаването им от страна на
Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на
изискванията е опровергано.
Чл.4. Участникът заявява съгласие за участие в Играта и съгласие с правилата на същата,
в това число и с настоящите Общи условия, с изпълнението на условията за участие в
Играта и отбелязването на „Съгласен съм с Общите условия” на https://gong.bg/.
Чл.5. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя
и допълва по своя преценка, включително да съкрати или удължи срока на Играта, за
които обстоятелства Участниците в Играта ще бъдат известени на уебстраницата на
Играта. Организаторът има право по всяко време да преустанови реализацията й, както
и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не
спазва установените правила.
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Чл.6. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.
/2/ Организаторът е длъжен да обяви на уебстраницата на Играта измененията и
допълненията
в
Общите
условия.
/3/ Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на
интернет страница https://gong.bg/.
Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват Участниците в Играта с
приемането им по начините, посочени по-горе.
Чл.7. /1/ Участникът се индивидуализира в Играта посредством контактите, които оставя
при попълването на профила си на интернет страницата https://gong.bg/ и по-конкретно
имена, телефон или имейл.
/2/ Нет Инфо няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели
извън Играта, както и да ги предоставя на трети лица, освен в предвидените от закона
случаи, както и при спазване на разпоредбите на настоящите Общи условия. Личните
данни на Участниците се използват единствено за целите на идентификация на
участвалите в Играта лица, записване на същите, както и за целите на идентификация на
победителите в Играта и осъществяване на връзка с тях по повод на връчване на
спечелените от тях награди,. За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на
организиране и провеждане на Играта лични данни на Участниците ще бъдат надлежно
изтрити или имобилизирани (архивирани) от Нет Инфо след приключване на Играта и
изтегляне на печелившите в нея Участници, т.е. личните данни следва да бъдат
премахнати от всички системи и сървъри на Нет Инфо най-късно на 30.04.2019 г.
Единствено данните на спечелилите участници, необходими за съставянето на приемопредавателен протокол, удостоверяващ връчването на спечелената награда, ще бъдат
съхранявани според законоустановения за това срок, след което ще бъдат премахнати
или имобилизирани (архивирани).
/3/ Организаторът не носи отговорност, ако Участник е посочил неверни данни.
/4/ Организаторът не носи отговорност, в случай че награденият е обективно
възпрепятстван да получи и използва награда от Играта.
/5/ Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, използвало
данни за друго лице, независимо дали последното е дало или не съгласие за това.
Чл. 8. /1/ При връчване на наградите на спечелилите ги лица, Организаторът предявява
на печелившите за двустранно подписване от печелившия и от представител на
Организатора приемо-предавателен протокол, който удостоверява надлежното връчване
на съответната награда.
Чл. 9. /1/
Организаторът обработва събраните лични данни законосъобразно и
добросъвестно. Нет Инфо се задължава да предприеме необходимите технически и
организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване,
или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както
и от други незаконни форми на обработване.
/2/
Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на
данните по електронен път, то Организаторът взема съответните мерки за защита на
данните.
/3/
Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със
съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което
съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които
трябва да бъдат защитени.
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Чл. 10. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи непълна, невярна
или подвеждаща информация, както и за регистрации, направени от лица, които нямат
право да участват в Играта.
Чл. 11. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата
се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще
се решава от компетентния съд в гр. София.
Чл. 12. /1/
Участието на всеки Участник в Играта e изцяло на негов риск и
отговорност.
/2/`
Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с
участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или
умишлено. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на
участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на
непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.
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