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ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА 

I. ОРГАНИЗАТОР

„ЕКО ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ“ АД 

ЕИК: 204295072 

Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Сердика, ул. Клокотница, 35-37, вх. В, ет. 6 

II. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

1. Кампанията започва на 05.06.2022 г. и завършва на 31.07.2022 г. в 23.59 ч.

2. Кампанията се провежда в Предварително обявените локации, обвързани с кампанията "Да изчистим
Дунав заедно"

3. Официален канал за комуникация на Кампанията е уебсайтът на Еко Партнърс България АД –, Facebook
страницата на Еко Партнърс България АД  и Instagram Канaла на Еко Партнърс България АД

4. По всяко време Кампанията може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като
последният се задължава да обяви това по подходящ начин, чрез съобщение на уебсайта на Еко Партнърс
България АД – www.ecopartners.bg

5. Организаторът си запазва правото да променя официалните правила на Кампанията, като промените
влизат в сила след оповестяването им на уебсайта на Еко Партнърс България АД – www.ecopartners.bg
Организаторът не е длъжен да информира участниците за тези промени по друг начин, освен чрез
съобщение на уебсайта на Еко Партнърс България АД – www.ecopartners.bg

III. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА

1. В Кампанията могат да участват всички физически лица

2. В Кампанията нямат право да участват служители на „Еко Партнърс България“ АД и АПРА ООД, както и
свързани с тях лица.

IV. ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА

1. Целта на Кампанията е създаване на полезни навици у населението и популяризиране на
информираността, обвързана със замърсяването на р. Дунав.

2. За постигане на целите на Кампанията и получаване на награди от Организатора, Участниците трябва да
качат своя снимка в социалните мрежи, направена със осигурената за целта рамка за снимки на локациите,
като използват #даизчистимдунавзаедно и отбележат EcoPartners в публикацията

V. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

1. За да участва в Кампанията, Участникът е необходимо да:
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a) използва предоставената рамка за снимки
b) качи снимка във Facebook и Instagram с #даизчистимдунавзаедно и даде публичен достъп до

снимката
c) отбележи Еко Партнърс България АД в публикацията

VII. НАГРАДИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ В КАМПАНИЯТА:

1. На 31.07 победителят ще бъде изтеглен на лотариен принцип и ще спечели фотоапарат за моментни 
снимки

2. Печелившият участник ще бъде обявен във Facebook страницата на Еко Партнърс България АД
3. Печелившите участници следва да се свържат с Организатора в срок от 10 работни дни след обявяването 

им на Facebook страницата на Еко Партнърс България АД

VIII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1. Организаторът не носи отговорност:

a) в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на неспазени условия на Кампанията;

2. Организаторът не е длъжен да отговаря на запитвания от неспечелили участници, претендиращи права
върху каквато и да е награда.

3. Организаторът не носи отговорност в случай на настъпили технически проблеми във функционирането на 
системата, в която се натрупват записите, които са извън контрола на Организатора.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Организаторът не предоставя получените данни на трети лица.

2. Организаторът обработва получените лични данни по т. 1, в съответствие с разпоредбите на приложимото
законодателство, с цел провеждането на Кампанията.

3. Организаторът предприема 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.

4. Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани
единствено и само във връзка с настоящата Кампания.

5. В допълнение на това, всеки участник има право на ограничаване на обработването от страна на
администратора или обработващия лични данни, ако са налице основания за това; право на преносимост
на данните; право на възражение спрямо обработването на негови лични данни; право на защита по
съдебен или административен ред, в случай че правата на участника са били нарушени.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Кампанията, като обяви това по подходящ
начин на своя уебсайт, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези
правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи
Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на спечелените награди или каквото и да е
друго обезщетение на участниците.

2. Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила, или използвали, или опитали се да
използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства,
противоречащи на механизма на Кампанията, на закона или добрите нрави, както и участници, които
злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Кампанията, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на
вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

3. За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

4. Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане
на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

5. С включването си в Кампанията, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.
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