ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ ЛАПТОП СЪС ЗАСТРАХОВКА
ЗЛОПОЛУКА ЗА УЧАЩИ” НА ДЗИ

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1. Играта „Спечели лаптоп със застраховка злополука за учащи“ („Играта“) е организирана,
от „ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД с ЕИК: 121718407, седалище и адрес на управление гр.
София, бул. Витоша 89Б, представлявано от Коста Чолаков, Главен изпълнителен директор и
Евгени Бенбасат, Изпълнителен директор, за краткост по-долу наречено “Организатор”.

ЧАСТ 2. ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
2.1. Периодът на участие в Играта, организирана от „ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД е от 00:00 ч.
на 01.09.2020 г. до 23:59ч. на 31.12.2020 г. и се провежда съгласно правилата в т.5.1 от
настоящите Официални правила.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта се организира и провежда от Организатора на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. Участие в Играта може да вземе всяка една застрахователна полица, сключена чрез
представител на групата застраховани към учебно заведение, вкл. детски градини и ясли (в т.ч.
ясла, детска градина, предучилищна занималня, училище, гимназия, техникум, колеж и/или
университет) с адресна регистрация и територия на развиване на дейност в Република
България, в периода на Играта (01.09.2020 г. – 31.12.2020 г.) и с обща застрахователна премия
над 100 лева.

4.2. В Играта нямат право да участват:
4.2.1. учебни заведения регистрирани извън територията на Република България
4.2.2. учебни заведения с развитие на дейност извън територията на Република България
4.2.3. други търговски дружества и учреждения
4.2.4. физически лица

ЧАСТ 5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
5.1. Играта ще бъде активна за всички клиенти на „ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД, отговарящи
на условията, записани в т. 4.1.
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5.2. Участието в Играта се реализира в периода по т.2.1. по-горе, чрез:
5.2.1. Сключване и заплащане на дължимата застрахователна премия по застрахователен
продукт злополука за учащи със застрахователна премия в размер над 100 лева.
5.2.2. Двамата печеливши участници се определят след изтичане на периода на томболата, но
не по-късно от 15.01.2021 г., на лотариен принцип.
5.2.2.1. Счита се, че с регистрирането по реда на т.5.2.1, съответният участник приема и се
съгласява с настоящите Официални правила и се задължава да ги спазва.
5.2.2.2. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че
разбират, че участват в организираната от „ДЗИ“ игра.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. Наградите в Играта са 2 (два) лаптопа Dell Inspiron 5501 Premium Silver, всеки един от тях, в
техническа конфигурация:
 Процесор 10th Generation Intel® Core™ i5-1035G1, 6 MB Cache, 4 Core, 1 GHz to 3.60 GHz
 Графична карта NVIDIA® GeForce® MX330, 2 GB GDDR5
 RAM памет 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz
 Твърд диск 512 GB, M.2 2230, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD

ЧАСТ 7. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. В 15-дневен срок след края на периода на играта, ще бъдат раздадени две награди на
лотариен принцип сред участниците в Играта. При отказ на някой от титулярите да получи
своята награда, за печеливш се счита следващият резервен участник.
7.2. Всеки участник, за когото са налице условията, описани в част 4 и 5 от настоящите
Официални правила, участва за награда.
7.4. Един участник в Играта може да спечели само една награда.
7.5. Награда от Играта не може да бъде заменяна с друга или в нейния паричен еквивалент.
7.6. Тегленето на наградите ще се извърши автоматично на случаен принцип чрез
специализиран софтуер, който ще разбърка уникалните идентификационни номера на
участниците и ще бъдат избрани 2 идентификационни номера, в присъствието на трима
представители на организатора, които удостоверяват резултатите от тегленето и подписват
протокола с изтегления уникален идентификационен номер.
7.7. Тегленето ще бъде извършено измежду всички уникални идентификационни номера,
отговарящи на т.4 и т.5 от настоящите Официални правила, при спазване условието по чл.7.4
по-горе по отношение на печелившите участници и чл.7.8 от настоящите Официални правила
по отношение на резервните печеливши участници.
7.8. След изтеглянето на двамата печеливши участници ще бъдат изтеглени и двама резервни
печеливши участници. Всеки от резервните печеливши участници по тази точка може да
замести титулярния печеливш участник, при условие, че същият не може да бъде открит и/или
да получи наградата в съответствие с изискванията на тези правила и/или при изтеглянето на
повече от един уникални идентификационни номера на един и същи титуляр.
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ЧАСТ 8. УВЕДОМЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ВАУЧЕРИТЕ.
8.1. Печелившият участник ще бъде обявен на сайта https://www.dzi.bg/ до седем работни дни
след датата на теглене на наградите.
8.2. В срок от 5 работни дни, считано от датата на обявяване на печелившия участник, според
т.8.1 от настоящите Официални правила, Организаторът ще се свърже с печелившия участник.
Ако печелившият участник не бъде открит на посочените от него данни за контакт до три пъти в
рамките на срока 5 работни дни по предходното изречение, Организаторът може да прекрати
опитите си да се свърже с него. Печелившият участник се регистрира в специално изготвен
протокол, който се подписва и подпечатва от доставчика, който фактически е направил опитите
за свързване с печелившите участници, и се заверява от Организатора.
8.3. При свързване с печеливш участник същият следва да предостави три имена, точен адрес
за куриерска доставка на наградата (град/село, пощенски код, улица/булевард, номер) и
телефон за уговаряне на получаването й.
8.4. В случай, че печеливш участник не може да бъде открит и/или не може да получи награда
в срок и/или не е изпълнил условията на настоящите правила, правото да получи наградата
преминава върху първия (а впоследствие евентуално – върху следващ), изтеглен в томболата
резервен печеливш участник. За резервните печеливши участници важат същите условия и
срокове за получаване на наградите.
8.5. Наградата се получава по куриер за сметка на Организатора на посочения от печелившия
участник, съответно при условията на т. 8.4. - на посочения от резервния печеливш участник точен адрес за доставка. Представител на куриерската фирма ще се свърже с печелившия
участник/ резервния печеливш участник, в рамките на 5 работни дни след изтичане на срока
по т.8.2 от настоящите Официални правила, че печели награда, описана в час 6 от
едноименните. Печелившият участник/ резервният печеливш участник следва да осигури и
уговори удобен ден и час за доставка на наградата. Във всички случаи доставката следва да
бъде направена от 09:00 до 17:00 часа в рамките на три седмици, считано от уговарянето на
удобен ден и час за доставка между куриерската фирма и печелившия участник, само на
територията на Република България.
8.6. При получаване на награда печелившият участник следва да представи лична карта/друг
документ за самоличност, за да удостовери, че той е спечелилият участник.
8.7. Ако печелившият участник е предоставил неточен или некоректен адрес за доставка или не
бъде открит на съответния адрес, куриерът оставя на входната врата съобщение, че е направил
посещение (при невъзможност да влезе в сградата, съобщението се залепя на входната врата
на сградата), след което се свързва с печелившия участник еднократно на посочения от него
телефонен номер за уговаряне получаването на наградата. Ако печелившият участник не бъде
открит на посочения от него адрес и при повторното посещение на куриера, наградата остава в
съответния офис на куриерската фирма до две седмици, след което се връща на Организатора.
Организаторът не носи отговорност за недоставяне на награда в горните случаи.
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ЧАСТ 9. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ
9.1. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се
дължи на следните обстоятелства: а) наградата не може да бъде получена, предоставена или
реализирана поради невъзможност печеливш участник и/или негов представител да се
идентифицира и/или да получи наградата или част от нея в определените срокове или поради
други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или
негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена
поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения.
9.2. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за
получаване на награди.
9.3. Организаторът не отговаря за качеството на наградите и евентуални последствия.
9.4. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се
предостави награда, в случай, че регистрацията на даден участник в играта съдържа непълна,
невярна или подвеждаща информация.
9.5. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в
Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол – изискванията за това
съгласно приложимите общи условия и официални правила на сайта, случаи на непреодолима
сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети
лица услуги извън контрола на Организатора.
9.6. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми,
осуетяващи ползването на страницата на Играта, вследствие на неправилното експлоатиране
на оборудването на участник.
9.7. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема,
навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън
техния контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация,
поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми,
свързани с регистрацията и участието в Играта.
9.8. “ДЗИ“ има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на
официалния уебсайт https://www.dzi.bg/, в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на
правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи
Организаторът не дължи каквито и да са компенсации на претърпени от участниците преки
и/или непреки имуществени и/или неимуществени вреди или пропуснати ползи в резултат на
прекратяване на Играта.
9.9. Организаторът си запазва правото да изтрие служебно и без предупреждение и да не
допусне за спечелване на награди участници, които не отговарят на описаните в част 4 условия
за участие.
9.10. Организаторът се задължава да изтрие служебно вече регистрирал се в играта участник, в
случай, че участникът е изразил писмено това свое желание. Такова може да бъде изразено
чрез попълване на формуляр в уебсайта на ДЗИ https://www.dzi.bg/, с текст „Отказвам се от
участието си в томболата за спечелване на лаптоп със застраховка за учащи и желая всички мои
данни, предоставени във връзка с Играта да бъдат изтрити.“.
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ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ
10.1. Всички награди се получават от представляващия (Директор, Зам.-директор,
Административен директор или друго упълномощено лице) от името и за употребата на
съответното учебно заведение, ясла или детска градина.
ЧАСТ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
11.1. С участието си в Играта участниците, в това число и представляващите, са уведомени, че:
•
личните им данни ще бъдат обработвани и администрирани от Организатора за целите
и във връзка с провеждане на Играта;
•
на основание и във връзка с легитимния интерес на Организатора, имената на
печелившите участници да бъдат използвани от Организатора в последваща комуникация към
медиите, без заплащане на възнаграждение.
11.2. “ДЗИ — Общо застраховане” ЕАД е регистрирано като администратор на лични данни —
Удостоверение на КЗЛД №0000426 от 05.05.2001 г. Личните данни се събират, съхраняват и
обработват от ДЗИ в качеството му на администратор на лични данни с оглед на
законосъобразното осъществяване на дейността му при стриктно спазване на изискванията по
ЗЗЛД и европейското законодателство. Лицата, чиито данни се обработват от ДЗИ разполагат с
правото на достъп и информация относно обработваните им лични данни, съгласно
българското и европейското законодателство, включително, но не само право:
 На достъп до отнасящите се за тях лични данни, обработвани от застрахователя, както и
да поиска поправка на тези данни.
 Да възразят срещу обработването на личните им данни съгласно чл. 34а, ал. 2 от ЗЗЛД.
11.3. Играта се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни
и европейското законодателство. Организаторът, в качеството си на администратор на лични
данни поема задължението, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни, да
събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от участниците в Играта
единствено за следните цели: провеждане на Играта, включително - определяне на
печелившите Участници и предоставяне на наградите. Организаторът декларира и гарантира,
че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други цели, извън посочените в
настоящите Правила.

ЧАСТ 12. ДРУГИ
12.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите
Официални правила на Играта. Официалните правила са публикувани на https://www.dzi.bg/.
За целия период на Играта всички заинтересувани могат да получат информация и консултация
чрез изпращане на запитване на https://www.dzi.bg/ и си запазва правото по всяко време да
променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след
публикуването им на https://www.dzi.bg/. С участието си в Играта участниците се обвързват с
Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.
12.2. Спорове между Организатора и участници се решават чрез постигане на взаимна
договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния
български съд.
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