
 

 

ПРАВИЛА  

ЗА  

ИГРАТА „Покажи свежарката в теб“ 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. Играта се организира под името „Покажи свежарката в теб“ и ще се провежда чрез качване на 
снимки на Интернет страницата на „Загорка“ АД http://ariana.bg/radler, в периода от 23.06.2021 г. 
до 24.00 часа на 28.07.2021г. включително. 

2. Участието в играта не е свързано със закупуването на продукти на „Загорка“ АД, .нито е обвързано 
със заплащането под каквато и да е форма на сума за придобиване правото на участие. 

3. Играта ще се провежда съобразно тези Правила, които ще бъдат публикувани на Интернет 
страницата на „Загорка“ АД” - http://ariana.bg/radler в периода на провеждането ѝ. 

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА 

4. Играта се организира от „Загорка” АД, ЕИК 123025273, с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 
№41, представлявано от Петер Копиец – изпълнителен директор, наричано по-долу Организатор и 
се провежда чрез „Експлора“ ООД, ЕИК 200087142, със седалище и адрес на управление: ул. Княз 
Борис I No.58 София, наричано по-долу Оператор. Организаторът възлага дейностите по 
организиране и осъществяване на играта на Оператора, както и осигурява наградите, които са 
обявени. 

5. В играта имат право да участват всички пълнолетни физически лица, навършили към датата на 
регистрирането им за участие 18 години за българските граждани и съответната възраст, 
предвидена за пълнолетие в съответното национално законодателство за чуждестранните 
граждани, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение и които са се включили в 
играта на страницата http://ariana.bg/radler. 

6. Нямат право да участват в играта, макар да отговарят на другите изисквания на настоящите 
правила, следните лица: работници и служители на Организатора и Оператора и членове на техните 
семейства. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И НАЧИН НА УЧАСТИЕ. 

7. Всяко лице, което отговаря на изискванията на чл.5 и за което не са налице ограниченията по чл.6 
от настоящите Правила, може да участва в играта. Участието в играта е доброволно и безплатно. 

8.1. Регистрирането за участие се извършва на специално създадената за целта страница в Интернет 
http://ariana.bg/radler, като в периода 23.06.2021 г. до 24.00 часа на 28.07.2021г. включително всяко 
желаещо да участва лице се регистрира със своите две имена и адрес на електронна поща (имейл 
адрес). 

8.2. 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 регистрирането му и при участието му в 
играта изявления, чрез съответните бутони и маркирания на Интернет страницата  
http://ariana.bg/radler, се извършва посредством съхранените данни в лог-файлове, 



 

 

идентифициращи го във виртуалното пространство, включително, но не само: съхранение на IP 
адреса на участника, адреса на неговата електронна поща и предоставени лични данни, попълнени 
в регистрационната форма на Интернет страницата на играта, а именно: две имена и адрес на 
електронна поща (имейл адрес). 

8.3. Преди въвеждане на личните данни, индивидуализиращи участника, той потвърждава чрез 
маркирането на нарочен бутон, че е уведомен за необходимостта от предоставяне на лични данни, 
за техния вид, за целите, за които ще бъдат обработвани, за възможността да откаже 
предоставянето им и за последиците от това. В случай че участникът не маркира изричното си 
съгласие, той не може да въведе личните си данни, съответно те не се събират и запазват. 

9.1. Регистрацията за участие се извършва чрез попълване на предвидените в регистрационната 
форма на Интернет страницата http://ariana.bg/radler данни. Регистрацията на участниците включва 
и потвърждаване, чрез маркиране със съответния бутон, че конкретният участник декларира, че 
отговаря на изискванията на тези Правила, в т.ч. на изискванията на чл. 5, спрямо него не са налице 
предпоставките по чл. 6, както и че се е запознал с настоящите Правила, съгласен е с тях и ги приема, 
като се задължава да ги спазва. С регистрирането си за участие в играта участникът сключва договор 
с Организатора при общите условия на настоящите Правила. 

9.2. Отказът на лицето да попълни регистрационната форма и да даде потвържденията по 
предходната алинея го дисквалифицира като участник в играта и регистрация не се извършва, а 
въведените от него лични данни се заличават автоматично и незабавно и не се запазват. 

10. Участието в играта се осъществява, като участникът качи своя свежа снимка в мобилния уебсайт  
на Ариана Радлер на страницата http://ariana.bg/radler, получи отговор с видео поздрав и след това 
се регистрира за участие в периода от 23.06.2021 г. до 24.00 часа на 28.07.2021г. включително.  
Участието в играта става посредством снимки, за които потребителят има ексклузивни права и не 
ползва снимки, които са обект на авторски права.  

Участникът няма право да качва снимки на хора, без тяхното лично позволение.  

Снимките, които се качват трябва да отговарят на следните критерии: 

- да са собственост на лицето, което участва в кампанията;  

- лицето, което качва снимката и е фокус на анализ от алгоритъма, заедно с всички други лица, 
които могат да присъстват на снимката и са фокус на анализ, трябва да са над 18 години;  

- да не присъстват елементи на агресия / хейт / расизъм / вулгарност / нецензурни или неетични 
модели на поведение;  

Възложителят и Организаторът не пазят и /или запазват тези снимки на свой сървър. Качените 
снимки от потребител се използват само като обект на анализ и възможност за предоставяне на 
видео поздрав и се унижощават веднага след качването им.  

11. Всеки участник има право да качва неограничен брой снимки в периода на кампанията  от 
23.06.2021 г. до 24.00 часа на 28.07.2021г. включително. 

12. По всяко време от провеждането на играта, всеки участник има право да се откаже от участие в 
играта. Искането се отправя на имейл адреса, посочен на страницата http://ariana.bg/radler и в 



 

 

тридневен срок от постъпването му, участието на лицето в играта се преустановява, като събраните 
до момента лични данни ще бъдат унищожени. 

IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ НА НАГРАДИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

13. След края на кампанията, в рамките на 3 работни дни ще бъдат определени 53 (петдесет и три) 
печеливши, заедно с 5 (пет) резервни участници, изпълнили условията на играта. Наградите са:  

- 3бр инстантен фотоапарат Fujifilm Instax Mini 11 

- 50 броя Свежарски Ариана комплект: Уникален Ариана Радлер 0.0% хамак, заедно с комплект от 
2 бр. чаши Ариана Радлер 0.0%  и 6 бр. Ариана Радлер 0.0% Ягода и мента кен 0,33л.                   

14. Печелившите участници се определят на случаен принцип измежду всички успешно извършили 
регистрацията си участници чрез използване на компютърна конфигурация от тричленна комисия, 
назначена от Организатора. Комисията ще се събере чрез конферентна връзка – представител на 
Организатора и представител на Оператора. Имената на всички спечелили участници от всяко 
теглене ще бъдат публикувани на Интернет страницата http://ariana.bg/radler. 

15. Наградата не може да бъде заменяна срещу друга или срещу нейната парична равностойност. 
Не се допуска прехвърлянето на права върху награда върху друго лице преди получаването ѝ. 

16. Всеки печеливш участник ще бъде уведомен от Оператора за правото да получи наградата си 
чрез изпращане на електронно писмо на вписания в регистрационната форма на участника имейл 
адрес. 

17.1 В срок от 5 (пет) работни дни от датата на изпращане на съобщението на имейла, посочен от 
печелившия в регистрационната му форма, той следва да се свърже с Оператора, като му 
предостави трите си имена, телефонен номер и точен пощенски адрес, на който да бъде доставена 
наградата.  

17.2. За потребители, които печелят награда Инстантен фотоапарат - участникът трябва да посочи 
личните си данни – адрес и телефонен номер, както и три имена и ЕГН, които са необходими за 
изпълнение на задължението по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 
В случай, че печелившият участник не желае да предостави информацията, наградата няма да може 
да му бъде връчена.  

17.3. Ако в този срок печелившият участник не изпрати посочените свои лични данни, той губи 
правото си да получи наградата и тя се предоставя на първия от резервните печеливш. Ако и 
първият резервен печеливш не посочи данните си в срок от 5 (пет) работни дни от датата на 
изпращане на съобщението на имейла, посочен от участника в регистрационната му форма, той 
също губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на втория резервен печеливш при 
съответно приложение на настоящите Правила и така се процедира до изчерпване на всички 
петима резервни печеливши. В случай че и петият резервен не изпрати в срок личните си данни, 
не удостовери самоличността си при получаване на наградата или откаже да я получи, наградата не 
се връчва. 

18. Никой печеливш (редовен или резервен) не може да получи повече от една награда. 



 

 

19. В случай че определеният за печеливш участник, не отговаря на изискванията по чл.5 или спрямо 
него има ограничение за участие по чл.6 от настоящите Правила, наградата му се предоставя на 
резервен печеливш по реда на чл.17.3 от настоящите Правила. 

20. Наградата ще бъде предадена на печелившия участник чрез доставяне на посочения от него 
адрес, чрез куриер за сметка на Организатора. Доставката ще се направи в рамките на 30 (тридесет) 
дни след получаване на коректна информация за печелившия участник. 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 печеливш по реда 
на чл.17.3 от настоящите Правила.  

V. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА И НА ОПЕРАТОРА 

21. Организаторът и Операторът си запазват 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 или 
недобросъвестни действия, да го изключи от участие в играта. В този случай Организаторът или 
Операторът може да запази данните, въведени от изключения участник за период от 3 (три) месеца, 
с цел ангажиране на отговорността на участника. 

22. В случаите по чл.19 и чл.21 от тези правила, Организаторът и Операторът имат право, чрез 
модератор на страницата, незабавно и без предизвестие да спират или ограничават участието на 
всеки участник, който по негова преценка, действа недобросъвестно. Това право, освен чрез 
премахване на качената от участника снимка, може да се упражнява и посредством спиране и 
ограничаване достъпа на участника до страницата http://ariana.bg/radler и др. подобни мерки. 

23. 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 страницата http://ariana.bg/radler. 
При прекратяване на играта Организаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки 
на участниците, както и на всякакви други трети лица. 

24. Организаторът и Операторът не гарантират, че участието в играта ще бъде непрекъсваемо, 
навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън техните възможности, контрол 
и воля. Организаторът и Операторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, 
системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта. Организаторът 
и Операторът не носят отговорност за качеството на електронната комуникация, чрез която 
участниците осъществяват участието си в играта. Организаторът и Операторът не носят отговорност 
за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата 
http://ariana.bg/radler, вследствие на експлоатиране на съответното техническо оборудване на 
участника. 

25. Организаторът и Операторът не носят отговорност за използването от страна на някой от 
участниците на чужд имейл адрес, както и за използването от страна на участник на чужди лични 
данни. 

26. Организаторът и Операторът не носят отговорност за верността на декларациите по чл.8.3 и 
чл.9.1 от настоящите Правила, направени от участниците в играта, включително, но не само, за 
авторството на участниците върху качените от тях снимки. 



 

 

27. Организаторът и Операторът не носят отговорност за вида, характера и съдържанието на 
снимките, качени от участниците в играта на страницата http://ariana.bg/radler. 

VІ. ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА 

28.1. Всеки участник носи отговорност в случай че направена от него декларация по чл.8.3, чл.9.1 и 
чл.29 от настоящите Правила, е невярна. В такъв случай участникът носи наказателна, 
административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за последиците от 
неверността на тези декларации, включително за използването на снимка, която не е имал право 
да използва. Също така, участникът дължи на Организатора и на Оператора пълно обезщетение за 
всички имуществени санкции и/или обезщетения, които някой от тях се изисква да заплати на 
административен орган или на което и да е друго лице, в резултат на неверността на декларациите 
на участника, включително за качването на снимка и за ползването на личните данни, относно които 
са дадени неверните декларации, направени от участника, както и обезщетение за всички разноски, 
претърпени от Организатора и от Оператора в хода на съответните административни, съдебни и 
изпълнителни производства, включително разноските за адвокатска защита.  

28.2. Всеки участник носи отговорност и ако своевременно не посочи точен адрес за получаване на 
наградата си или ако не я получи своевременно от куриера. 

29. Всеки участник носи отговорност в случай че е използвал чужд имейл адрес, както и ако е 
използвал чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, 
административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на 
имейл адрес и/или лични данни, които не е имал право да използва. С регистрирането си за участие 
в играта, участникът декларира, че предоставените от него лични данни са действително негови. 

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

30.1. Организаторът е регистриран по реда на Закона за защита на личните данни като 
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. Организаторът има правата и 
задълженията на администратор на лични данни по отношение на личните данни, предоставени от 
участниците в играта. 

30.2. Операторът има статута на обработващ личните данни, предоставени от участниците, по 
смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и ще обработва личните 
данни въз основа и при спазване на изискванията на договора, сключен за това с Организатора. 

31.1. Приемайки настоящите Правила, участникът сключва договор  с Организатора и  на основание 
чл.6, ал.1, „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета дава своето 
изрично съгласие за събиране и обработване на личните му данни (три имена, имейл адрес, 
телефон, адрес за доставка на наградата) от Организатора, Оператора и/или от техни партньори за 
следното: 

- с цел валидно участие в играта; 

- за осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди, включително и чрез трети 
лица – куриерски компании; 

- изпълнение на изискванията на чл.73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.  

 



 

 

31.2. Със сключването на договора участникът, на основание чл.6, ал.1, „б“ 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 чл.31.1 за период от 6 (шест) месеца след 
приключване на играта, освен в случаите, в които данните са необходими за производства пред 
Комисията за защита на потребителите и други релевантни държавни органи. Във втората хипотеза 
данните се съхраняват за период от 6 месеца след приключване на производството. Снимките, 
обект на участие в механизма на кампанията не се съхраняват и се унижощават веднага след 
качването им.  

32. С регистрирането си за участие в играта участникът се съгласява, че неговите имена могат да 
бъдат публикувани на Интернет страницата http://ariana.bg/radler в случай че e обявен за спечелил 
или резервен печеливш на награда. 

33. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите по 
чл.31.1 и чл.32, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични 
данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Оператора на посочения 
в тези Правила негов адрес за кореспонденция - гр. София, бул. Янко Сакъзов 19, ап.8. 

34. Отказът да се предоставят личните данни по чл.17.1 и чл.17.2 води до невъзможност за 
получаване на спечелената награда. 

35. Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, 
освен ако това не е необходимо за целите на настоящата игра и на изпълнение на договора, 
сключен между него и участника при общите условия на тези Правила, или в случаите, в които това 
е предвидено със закон. 

VIII. РАЗНИ 

36. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите правила, като промените 
влизат в сила след публикуването им на Интернет страницата http://ariana.bg/radler. 

37. Всички спорове между страните 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. 


