Общи правила за участие
1. Организатор и Изпълнител на играта
Играта „Спечели плюшен Хипо“ наричана за краткост “Игра” се провежда на
сайта на Хиполенд www.hippoland.net при следните условия: Организатор на
играта е Хиполенд АД, ЕИК 201917687, с адрес на управление гр. София,
Казичене, ул. „Трети Март“ №5, наричан по-долу за краткост „Организатор”.
Настоящите правила са задължителни за всички участници, които се
включват в играта. Организаторът си запазва правото да поправя или
изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично във
Facebook страницата на Хиполенд https://www.facebook.com/hippoland.bg/
Изпълнител на играта e „Би Шеърд“ ООД, със седалище и адрес на
управление гр. София, ж.к. „Лагера“, бл. 35, ет. 11, ап. 82, с ЕИК 202206645,
наричан по-долу за краткост „Изпълнител”.
2. Механизъм на играта
За да се включи в играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки:
- да закупи раница за училище или детска градина от физически магазин на
Хиполенд или онлайн от сайта www.hippoland.net;
- да снима своята касова бележка или онлайн поръчка и да качи снимката в
съответната страница на играта не по-късно от 25.09.2018 г.;
- да завърши своята регистрация през съответния бутон.
При нужда – неясна снимка или др., Организаторът си запазва правото да се
свърже с Участника на подадения e-mail адрес.
Участието в играта е обвързано с покупка на раница за училище или детска
градина от физически магазин на Хиполенд или онлайн от сайта
www.hippoland.net
Участникът е длъжен да пази своята касова бележка, с която е участвал, до
края на играта и да я предостави в случай, че бъде изтеглен за печеливш.
3. Право на участие
Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България
на възраст над 18 години. В играта НЕ могат да участват лица, работещи за
организатора Хиполенд АД и изпълнителя „Би Шеърд“ ООД, както и техни
преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи. Не се допуска
участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел
увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът
има право незабавно да дисквалифицира Участниците.
Организаторът си запазва правото да администрира и одобрява участващите
снимки на касови бележки или онлайн поръчки.
Потребителите могат да участват многократно, но с качването на снимки на
различни покупки (снимка на касова бележка или снимка на онлайн
поръчка).
В случай, че двама или повече участват в играта с една и съща снимка на
касова бележка и онлайн поръчка, само единият от тях ще бъде включен в
томболата – този, който е качил снимката първи.

4. Определяне, награждаване и оповестяване на печеливши
Печелившите, 15 (петнадесет) на брой, ще бъдат изтеглени на томболен
принцип чрез www.randompicker.com, от всички участници, изпълнили
условието на играта и уповестени на сайта на Хиполенд www.hippoland.net,
както и на официалната фейсбук страница на Хиполенд https://
www.facebook.com/hippoland.bg/. Томболата ще бъде проведена след края на
играта на 26.09.2018 г.
Участниците следва да се свържат с Организатора на лично съобщение на
фейсбук страницата, като ако това не се случи, Организаторът си запазва
правото да потърси Участника на подадения e-mail.
Участник, с който не може да бъде направена връзка в рамките на 10
работни дни, губи правото си да получи награда.
Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил
невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес.
Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната равностойност и
не може да бъде преотстъпвана на други лица. Наградата се получава във
физически магазин на ХИПОЛЕНД, посочен от спечелилите в лично
съобщение до фейсбук страницата на ХИПОЛЕНД www.facebook.com/
hippoland.bg в срок от 14 работни дни от датата на личното съобщение от
www.facebook.com/hippoland.bg, за потвърждение на избор на магазин за
получаването му. Ако сте спечелили награда, но във Вашия град няма
магазин на ХИПОЛЕНД, ще изпратим Вашата награда на посочен от Вас
адрес, в рамките на 7 работни дни от датата на личното Ви съобщение до
фейсбук страницата на ХИПОЛЕНД - www.facebook.com/hippoland.bg, по
куриер на Спиди АД или Европът 2000 АД. Ако някой от победителите не
отговори на личното съобщение повече от 5 (пет) работни дни или не се яви
да получи наградата си в магазина, повече от 14 (четиринадесет) работни
дни, губи правото си да получи Наградата. В случай, че победител не получи
своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или
поради представяне на грешен и/или непълен адрес и/или телефон за
доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда.
Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни
задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в
т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха
могли да възникнат поради участието им в Играта.
5. Награди:
Наградите са по 1 (един) брой плюшена играчка хипопотам за 15 (петнадесет)
участника.

6. Защита на личните данни
С участието си в Играта, всеки участник декларира, че:

- Е прочел, запознат е и се съгласява с настоящите Правила;
- Е запознат с целите, характера и условията на предоставяне и обработване
на личните му данни (име, адрес, телефон) и се съгласява с тях;
- Предоставя доброволно личните си данни;
- Изразява изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани за
целите на настоящата Кампания.
Основанието за събирането и обработването на личните данни на
участниците е изпълнението на задължението на Хиполенд АД за
предоставяне на награда на печелившия/печелившите участници в
съответствие с настоящите Правила и условия. Целите на обработването на
тези данни са: определяне на спечелилите в игрите и доставяне на наградите.
ОРГАНИЗАТОРЪТ предприема мерки за защита на личните данни, съгласно
Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба
включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).
Подробна информация за прилаганите мерки за защита на Вашите лични
данни, може да прочетете тук
7. Разни
Всеки участник в играта се счита за уведомен и съгласен с тези правила. С
включването си в играта, всеки участник приема имената му да бъдат
публикувани на Facebook страницата и на сайта на Хиполенд АД с цел
обявяване на печелившите в Играта. Участници, които използват фалшива
онлайн идентичност или използват софтуер с цел повече участия в Играта и
нарушават механизма ще бъдат дисквалифицирани без допълнително
уведомление, като губят правото си на участие, така и правото си на
спечелена награда, в случай, че са се класирали за такава. Организаторът не
е отговорен за ситуации, в които е налице невъзможност за определени лица
да участват в играта, когато тази невъзможност е извън контрола на
Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни
данни. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми,
които могат да попречат на функционирането на интернет връзката и/или
на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или
голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

