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ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА Фейсбук игра 
„Кое беше най-красивото място, което посетихте през 

2021 г.?“ 

 

РАЗДЕЛ 1: ОБЩИ УСЛОВИЯ 

  

1.1 Настоящaтa промоционалнa активност (наричанa още „играта“) се 
организира от „Дизелор“ ЕООД, гр. София, бул. „Амстердам“ 4. 

1.2 Изложените в този документ Официални правила и условия на играта са 
задължителни за всеки, който иска да вземе участие. 

1.3 Всички лица с участието си в настоящата игра потвърждават, че са се 
запознали с Официалните правила и условия и ги приемат. 

1.4 „Дизелор“ ЕООД си запазва правото да променя и допълва Официалните 
правила и условия, като заинтересованите лица носят отговорността сами да 
се информират на официалния сайт на компанията www.dieselor.bg, където 
са публикувани Официалните правила и условия в Раздел Промоции. 

1.5. Повече информация за промоциите може да бъде получена на телефон 
02/ 979 19 36 (на цената на един градски разговор) всеки ден в работно 
време между 9.30 и 17.30 часа. 

 

РАЗДЕЛ 2: УЧАСТНИЦИ 

 

2.1 „Участник в играта“  може да бъде всяко лице, навършило 18 години към 
датата на стартирането й, което живее на територията на Република 
България и има регистрация и профил в социалната мрежа Facebook. 
Участието в играта не е обвързано с покупка на стоки и/ или услуги. 

2.2 Служители на „Дизелор“ ЕООД и членове на техните семейства, трети 
лица (юридически или физически), които имат отношение към играта не 
могат да вземат участие в нея. 

2.3 Играта е валидна само за физически лица. Юридически лица не могат да 
участват. 
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РАЗДЕЛ 3: ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИГРАТА 

 

3.1 Играта се организира на български език и се провежда на фен 
страницата на търговска марка Дизелор в социалната мрежа Facebook: 
https://www.facebook.com/Dieselor/.  

 

РАЗДЕЛ 4: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА 

 

4.1 Играта започва на 08.10.2021 г. и продължава до 07.11.2021 г. 23:59:59 
часа. 

4.2 Организаторът си запазва правото за прекратяване или удължаване на 
периода на промоцията. Информация за това ще може да бъде намерена 
своевременно на сайта www.dieselor.bg в Раздел Промоции, Игра „Кое беше 
най-красивото място, което посетихте през 2021 г.?“. 

 

РАЗДЕЛ 5: МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА 

 

5.1 Обявенaтa игра важи само за платформата Facebook. 

5.2 Участието се извършва по следния регламент: "Сподели с Дизелор за за 
най-красивото място, посетено през 2021 г. и спечели! Посети Фейсбук 
страницата на Дизелор: https://www.facebook.com/Dieselor/ и се включи в 
играта! Напиши в коментар къде прекара нах-хубавите си моменти тази 
година и с кого ги сподели?"  

5.3 Трима участника ще спечелят награди, които са направили най-
интересен и оригинален коментар (отговор на въпроса, по желание допълнен 
и със снимка). Това ще бъде определено по усмотрение на фирмата-
организатор Дизелор ЕООД. 

5.4 За награди ще участват само участниците, отговарящи на всички 
условия. 

5.5 Един участник може да спечели само една награда. 

5.6 Печелившите ще бъдат обявени на 10.11.2021 г.. на страницата на 
Дизелор във Facebook: https://www.facebook.com/Dieselor/. 

http://www.dieselor.bg/
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РАЗДЕЛ 6: НАГРАДИ 

 

6.1 Общият брой на наградите, които ще раздаде Дизелор ЕООД, е три броя. 

6.2 Тримата участника, избрани от Дизелор ЕООД, ще получат награди 
ваучери за гориво на стойност 30 лв за зареждане от бензиностанции 
Дизелор.  

6.3 Тримата печеливши ще бъдат обявени на страницата на Дизелор ЕООД 
във Facebook (https://www.facebook.com/Dieselor/), а на всеки от тях ще бъде 
изпратено и лично съобщение, на което трябва да отговорят и да посочат 
име и фамилия, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата. 

6.4 В случай, че администраторът не успее да се свърже с печелившия и 
същият не потърси наградата си в срок до 7 дни, считано от изпращането на 
лично съобщение за спечелването й, тя ще бъде предоставена на друг 
участник, изтеглен на произволен принцип.  

6.5 Получаването на наградата от печеливш участник се извършва чрез 
изпращането й на посочен от него адрес на територията на Република 
България, чрез куриер за сметка на Дизелор ЕООД. 

6.6 Легитимацията при получаването на наградите се извършва чрез 
представяне на лична карта.  

6.7 При награда ваучер за гориво клиентът получава съответния ваучер за 
30 лв гориво и може да го използва в период до 30.05.2022 г., като 
предостави ваучера преди да започне зареждането. 

6.8 Не се допуска замяна на награди, нито замяна срещу паричната им 
стойност. 

6.9 Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, 
свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за 
факта, че не са спечелили. 
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РАЗДЕЛ 7: ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА 

 

7.1 Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия 
период на играта на фен страницата https://www.facebook.com/Dieselor/, 
където всеки заинтересован може да се запознае с тях.  

 

РАЗДЕЛ 8: ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА 

 

8.1 Фенове, които публикуват нецензурни текстове, снимки или накърняват 
репутацията на марката неоснователно, както и общоприетите етични норми, 
се дисквалифицират, а коментарите им се изтриват без предупреждение. 

 

РАЗДЕЛ 9: ЛИЧНИ ДАННИ 

 

9.1 Играта се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на 
личните данни. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има 
право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната 
награда от играта. Обявяването на победителите (спечелили награди) се 
извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение 
на потребителското име, с което са регистрирани във Facebook. Всички 
участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им 
данни за целите на провеждането на играта. Организаторът поема 
задължението да спазва действащото законодателство, свързано със 
защитата на личната информация, събрана по време на играта. 
Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на 
личната информация на участниците в играта и да я използва, съгласно 
настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство. Организаторът 
се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, 
извън публично известените от Facebook, станали му известни при участието 
им в играта. 

9.2 Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в 
база данни.  

9.3  С участието в тази Промоция участниците се съгласяват, че, в случай на 
спечелване на награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни 
биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и  
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публикувани в интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В 
допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът 
или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за 
контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 6 месеца 
след края й. 

9.4 Организаторът е администратор на лични данни. 

9.5 Организаторът ще обработва имената на Участниците, телефонен номер, 
адрес, имейл адрес с оглед на постигане на целите на играта. 
Предоставянето на посочените данни е необходимо изискване за 
победителите в играта, в противен случай участието няма да бъде възможно 
получаването на наградите. 

9.6 Личните данни на Участниците ще бъдат обработвани при спазване на 
правилата, посочени в законите, уреждащи защитата на личните данни и в 
съответствие с Правилата за поверителност на Дизелор ЕООД.  

 

РАЗДЕЛ 10: ЗЛОУПОТРЕБИ 

 

10.1 В случай на опити за създаване и разпространяване на невярно 
съдържание (различно от обявеното на официалния сайт на компанията 
www.dieselor.bg), относно условията, продуктите, периода и механизма на 
промоциите и игрите, „Дизелор“ ЕООД си запазва правото да търси 
отговорност от лицата, които са предприели такива действия. 

 

РАЗДЕЛ 11: ПРЕКРАТЯВАНЕ И УДЪЛЖАВАНЕ НА ИГРАТА 

 

11.1 Организаторът, Дизелор ЕООД, има право да прекрати играта по всяко 
време, обявявайки това на официалния сайт www.dieselor.bg в Раздел 
Промоции. В тези случаи на участниците не се дължат компенсации. 

11.2 По решение на фирмата-организатор, промоциите могат да бъдат 
удължавани, като в такъв случай това ще бъде обявено на официалния сайт 
www.dieselor.bg в Раздел Промоции.  

11.3 Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или 
променя настоящите Официални правила и условия на играта, като 
промените влизат в сила само след оповестяването им на официалния сайт 
www.dieselor.bg. 

http://www.dieselor.bg/
http://www.dieselor.bg/
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РАЗДЕЛ 12: СПОРОВЕ 

 

12.1 Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за 
непечеливши претенции. 

12.2 Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или 
вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в 
настоящата активност. 

12.3 Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в промоцията 
се решава по взаимно съгласие. При невъзможност да се постигне такова, 
спорът се решава от компетентните органи – съдилищата на Република 
България. 

 

РАЗДЕЛ 13: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

13.1 Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта 
по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. 

13.2 Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за 
определянето на резултатите от играта. 

13.3 С участието си в Играта, участниците се съгласяват да спазват изцяло 
настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. С приемането на условията и правилата, всеки 
участник се съгласява посочените от него данни (e-mail, адрес, име и 
телефон) да бъдат използвани само и единствено от ОРГАНИЗАТОРА на 
играта за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронен 
бюлетин и новини, както и други рекламни материали по време и след 
приключване на кампанията. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат в сила от 
момента на обявяването им на страницата във Facebook - 
https://www.facebook.com/Dieselor/ , и имат неограничено действие във 
времето, независимо от приключване или прекратяване на играта.  
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