
Официални правила на промоционална кампания „Пазарувай в ИКЕА за 
60,00лв с ДДС, плати безконтактно с Mastercard и спечели страхотни 

награди“ 
 
І. ОРГАНИЗАТОР 
Промоционална кампания „Пазарувай в ИКЕА за 60,00 лв с ДДС, плати безконтактно с 
Mastercard и спечели страхотни награди“ („Промоционалната кампания“) се организира и 
провежда от „Хаус Маркет България” ЕАД, ЕИК 200204065, със седалище и адрес на 
управление гр. София 1756, ул. Околовръстен път 216 („Организатор”). 
Партньор: Голeмите награди в Промоционалната кампания се предоставят със 
съдействието на Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество, с адрес chaussée 
de Tervuren 198A, Waterloo. 
Настоящите Официални правила са публикувани на сайта www.IKEA.bg/koledaudoma 
откъдето ще са достъпни през целия период на Промоционалната кампания по начин, 
който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. При възникнали въпроси 
относно Промоционалната кампания, информация може да бъде получена на телефон 
0800 45 800 (на цената на градски разговор за цялата страна) всеки работен ден от 08:00 
до 20:00 часа. 
Организаторът запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите 
Официални правила, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок, 
като измененията ще бъдат оповестявани на интернет страницата 
www.IKEA.bg/koledaudoma 
 
ДЕФИНИЦИИ 
За целите на тези Официални правила: 
КЛИЕНТ се нарича всяко пълнолетно физическо лице, купуващо стока от магазин ИКЕА гр. 
София или от ИКЕА Центрове за поръчки в гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Бургас. 
УЧАСТНИК се нарича Клиент, който направи покупка на стойност минимум 60,00 лв. с ДДС 
на една фактура/касова бележка, плати своята фактура/касова бележка безконтактно с 
Mastercard (с безконтактна, кредитна или дебитна карта, издадена от банкова или 
кредитна институция на територията на Република България преди датата на стартиране 
на настоящата кампания) и регистрира данните от ПОС бележката на: 
www.IKEA.bg/koledaudoma 
 
ПЕЧЕЛИВШ се нарича Участник, който бъде изтеглен като печеливш и има право да 
получи една от предварително обявените награди. 
ІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ 
Промоционалната кампания се провежда в периода: от 1 ноември 2019 г. до 1 декември 
2019 г. 
Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република 
България в магазин ИКЕА гр. София и ИКЕА Центрове за поръчки в гр. Пловдив, гр. Варна и 
гр. Бургас (с изключение на ИКЕА онлайн магазин) („Участващи обекти“). 
 
ІІІ. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ 
В периода на провеждане на Промоционалната кампания всеки Клиент, който направи 
покупка на обща стойност минимум 60,00 лв с ДДС на една фактура/касова бележка в 
някой от Участващите обекти, плати своята фактура/касова бележка безконтактно с 
Mastercard (кредитна или дебитна карта, издадена от банкова или кредитна институция 
на територията на Република България преди датата на стартиране на настоящата 
кампания), и след това регистрира данните от ПОС бележката на 
сайта www.IKEA.bg/koledaudoma, като следва посочената там процедура, участва в 
Промоционалната кампания. При регистрация за участие Клиентът трябва изрично да 
приеме настоящите Официални правила и да даде съгласие за обработване на личните му 
данни за целите на Промоционалната кампания. При спазване на условията за 
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регистриране за участие, Клиентът се включва за участие в Промоционалната кампания и 
в тегленията на наградите. 
За валидна регистрация се счита такава, в която Клиентът предостави име, фамилия, 
имейл, телефон за връзка, най-близък ИКЕА обект за получаване на награда, както и дата, 
и сума на трансакцията от ПОС бележка. 
Нямат право да участват в Промоционалната кампания управителите и служителите на 
Организатора, и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани 
професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на 
техните семейства. 
Всеки Клиент може да участва в Промоционалната кампания не повече от веднъж дневно, 
като всяка покупка над 60,00 лв. с ДДС на една фактура/касова бележка и регистрация на 
данните от ПОС бележката се счита за едно участие. 
Участникът трябва да запази ПОС бележката, която при спечелване на награда ще бъде 
поискана за доказване на валидна регистрация за участие в Промоционалната кампания. 
Вместо ПОС бележката, Участникът може да предостави и документ от банката-
картоиздател, доказващ заплащането на закупените от Организатора стоки - съдържащ 
име, дата и сума на трансакцията. 
 
ІV. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ 
В Промоционалната кампания се раздават общо 21 (двадесет и един) броя награди, както 
следва: 
1 Голяма награда – Празнична декорация от магазин ИКЕА на стойност 600 лв. (продажна 
цена с ДДС), състояща се от предварително избрани от Организатора артикули от 
актуалния асортимент на магазин ИКЕА в България; 
20 броя ваучери за подарък ИКЕА, с които може да се пазарува в магазин ИКЕА гр. София, 
ИКЕА Центрове за поръчки в гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Бургас, ИКЕА Бистро и ИКЕА 
Ресторант и Кафе, и ИКЕА магазин за шведска храна в гр. София и ИКЕА онлайн магазин 
на стойност 50,00 лева с ДДС всеки. 
Голямата награда „Празнична декорация от магазин ИКЕА на стойност 600 лв.“ 
представлява предварително подбрани от Организатора артикули, чиято продажна цена 
възлиза на обща стойност 600 лв. с ДДС. Организаторът запазва правото си да променя 
артикули от Голямата награда поради проблеми, свързани с техните наличности, дефекти 
или други причини. 
Използването на наличността по ваучерите за подарък ИКЕА се осъществява в местната 
валута - лев. Ваучерът не е личен и може да се прехвърля на трети лица. Наличността по 
ваучера не се олихвява. Ваучерът важи за тридесет и шест (36) месеца от момента на 
последната му употреба. Организаторът не поема никаква отговорност при изгубване, 
унищожаване, повреждане или кражба на ваучера и не го подменя. Наличността по 
ваучера може да бъде използвана за цялостно или частично заплащане на цената за 
покупките. Срещу ваучер не може да бъде претендирано получаване на пари. 
Организаторът си запазва правото да пристъпи, когато и да било, към промяна на горните 
условия и предпоставки за използване на ваучерите за подарък. 
Всички награди от Промоционалната кампания ще бъдат раздадени след извършване на 
теглене на печелившите Участници, при което ще бъде раздадена Голямата награда - 
Празнична декорация от магазин ИКЕА на стойност 600 лв. и 20 ваучера за подарък ИКЕА 
на стойност 50 лева, както следва: 
На 02.12.2019 г. ще бъде извършено теглене на печелившите от всички Участници, 
регистрирали се с поне едно участие в периода от 01.11.2019 г., 00:00 ч. до 01.12.2019 г., 
23:59 ч. включително. 
Печелившите ще бъдат определени чрез специализиран софтуер и тричленна комисия 
чрез теглене на случаен принцип, в централния офис на Организатора. Резултатите от 
тегленето, както и печелившите, ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в 
централния офис на Организатора. Освен печеливш, при тегленето на Голямата награда 
ще бъде изтеглен и 1 резервен Участник. 



 
V. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ 
Спечелилият голяма награда Участник ще бъде информиран по електронна поща на 
предоставеният от него адрес на електронна поща при регистрацията му на 
сайта www.IKEA.bg/koledaudoma. В случай че печелившият Участник не бъде открит (напр. 
грешен/невалиден адрес на електронна поща и невъзможност за свързване по телефон) 
или не потвърди обратно по електронна поща получаването на наградата в срок от 3 дни 
от уведомяването му, наградата ще бъде предоставена на резервния Участник. Ще бъде 
направен опит за свързване с участника по телефона единствено при върнато съобщение 
за грешен/невалиден адрес на електронна поща на участника. Горепосочените правила за 
уведомяване и получаване на голяма награда се прилагат съответно за резервния 
участник, ако наградата ще се предоставя на него. Ако резервният Участник не бъде 
открит (напр. грешен/невалиден адрес на електронна поща и невъзможност за свързване 
по телефон) или не потвърди обратно по електронна поща получаването на наградата в 
срок от 3 дни от уведомяването му, същата се губи окончателно и Организаторът не е 
длъжен да я предоставя.В деня на изтеглянето на печелившите спечелилият Голямата 
награда Участник ще бъде обявен и на сайта на 
Организатора www.IKEA.bg/koledaudoma (чрез изписване на първо име и фамилия и 
последните 3 цифри от телефонния номер или други подобни комбинации). Ако 
спечелилият голямата награда участник не се яви, за да я получи в срок до 14 дни от 
обявяването му на сайта на Организатора, наградата ще бъде предоставена на резервния 
участник (дори и спечелилият голямата награда Участник да е бил открит и да е 
потвърдил в срок по електронна поща получаването на наградата). В случай че наградата 
се предоставя на резервния участник, негови данни ще бъдат публикувани на сайта на 
Организатора www.IKEA.bg/koledaudoma (чрез изписване на първо име и фамилия и 
последните 3 цифри от телефонния номер или други подобни комбинации) след като 
изтече 14-дневния срок по предходното изречение. Ако и резервният участник на получи 
наградата в срок до 14 дни от обявяването му на сайта на Организатора, наградата се 
губи окончателно и Организаторът не е длъжен да я предоставя (дори и резервният 
участник да е бил открит и да е потвърдил в срок по електронна поща получаването на 
наградата). 
В случай че голямата награда преминава към резервен участник, по отношение на него се 
прилагат съответно всички правила, важащи за Печелившите (с изключение на 
правилата за комуникация/уведомяване, за които се прилагат правилата по-горе в 
настоящия раздел V). 
Спечелилите ваучери за подарък ИКЕА на стойност 50 лв. ще бъдат информирани 
посредством обявяване на сайта на Организатора в деня на изтеглянето им, чрез 
изписване на първо име и фамилия, и последните 3 цифри от телефонния номер или 
други подобни комбинации. Спечелилите ваучери за подарък ИКЕА на стойност 50 лв. ще 
бъдат информирани за това и по електронна поща на предоставените от тях адреси на 
електронна поща при регистрацията им на сайта www.IKEA.bg/koledaudoma, като в тези 
случаи няма да е необходимо спечелилите да изпращат съобщение с потвърждение за 
наградата. Ако се върне съобщение за грешен/невалиден адрес на електронната поща, 
може да бъде направен опит за свързване по телефона с участника (спечелил ваучер за 
подарък ИКЕА на стойност 50 лв.). В случай че Участник, спечелил ваучер за подарък ИКЕА 
на стойност 50 лв., не получи наградата си в срок до един месец от момента на 
обявяването му на сайта на Организатора, наградата се губи и Организаторът не е 
длъжен да я предоставя. 
Списъкът с печелившите и резервния участник ще се съхранява в централния офис на 
Организатора на адрес гр. София 1756, ул. Околовръстен път № 216. 
VІ. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДИТЕ И ПЕЧЕЛИВШИТЕ 
Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или друга награда. При получаване 
на награда печелившият Участник трябва да предостави печелившата ПОС бележка или 
документ от банката-картоиздател, доказващ заплащането на закупените от 
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Организатора стоки - съдържащ име, дата и сума на трансакцията. Организаторът може 
да изиска от печелившите да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на 
съответни документи. 
Наградите се получават след легитимация с документ за самоличност на място в най-
близкия обект на Организатора (магазин ИКЕА, гр. София, сектор „Обслужване на 
клиенти”, и на касите в ИКЕА Центрове за поръчки в гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Бургас), 
срещу попълнен и подписан от печелившия приемо-предавателен протокол за получаване 
на награда. 
Печелившите се считат уведомени, че наградите подлежат на облагане с окончателен 
данък по смисъла и реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. По 
повод задължението на Организатора за заплащане на дължимите данъци, както и 
подаване на всички и всякакви необходими документи към компетентните държавни 
органи, включително деклариране на обстоятелства в тази връзка, печелившите се 
задължават, като необходимо условие за получаване на награда, да предоставят 
необходимата информация съгласно действащото законодателство (това би могло да са 
пълни имена, ЕГН и т.н.), които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по 
реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за 
некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, 
както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на 
печелившия, ако такова възникне. При поискване от страна на печеливш и ако това се 
изисква от действащото законодателство, Организаторът издава служебна бележка в 
полза на печелившия за предоставените награди и заплатените данъци в тази връзка. 
Организаторът може да поиска да бъдат направени снимки на Печелившите и/или техни 
придружители, на които те са изобразени (по време на получаването на наградите и по 
време на използването на наградите) и/или снимки, на които се вижда как е използвана 
спечелена празнична декорация. Целта е снимките да послужат за маркетингови 
активности на Организатора и популяризиране на Промоционална кампания, като се 
използват на сайта на Организатора и/или в социални мрежи (Фейсбук, Инстаграм и т.н.). 
Печелившите (и ако е приложимо – техни придружители) ще могат свободно да решат 
дали са съгласни или не са съгласни да се направят и използват снимки за така 
описаните цели. 
 
VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) 
данни от Участника, както и при невъзможност за регистрация и участие в 
Промоционалната кампания поради настъпване на извънредни обстоятелства, като: 
случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или 
глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както 
и всякакви други услуги извън контрола на Организатора. 
Организаторът не гарантира, че достъпът до сайта www.IKEA.bg/koledaudoma и 
възможността за регистрация за участие в Промоционалната кампания ще бъде 
непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на 
обстоятелства извън неговия 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 Промоционалната 
кампания. 
 
При възникване на технически проблеми в интернет 
сайта www.IKEA.bg/koledaudoma обявяването на печелившите ще се извърши след 
окончателното отстраняване на техническите проблеми. Организаторът умолява всички 
Участници стриктно да проверяват своята входяща пощенска кутия (inbox), както и 
„SPAM” (СПАМ) директория за получени съобщения от адреси с домейн thesmarts.eu. 
Организаторът не носи отговорност, в случай че изпратеният уведомителен имейл 
попадне в „SPAM“ директорията на пощенската кутия на печеливш. Организаторът не 
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носи отговорност, ако печеливш е пропуснал да забележи съобщението за спечелването 
на награда и/или не е потвърдил желанието си да получи Голямата наградата в срок. 
Забранени са всякакви манипулации, опити за манипулации и използването на всякакви 
методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ и други 
подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши 
Официалните правила, ще бъде дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично 
включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация с една фактура/касова 
бележка от различни лица; б) използването на техники и/или технологии, които изменят 
елемента на лично и индивидуално участие на съответното лице в Промоционалната 
кампания; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в 
Промоционалната кампания или увеличава шансовете за печалба на някой Участник 
извън описания механизъм в настоящите Официални правила. Решението за 
дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за 
начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на Официалните 
правила. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от 
наградите. В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, Организаторът 
запазва правото си да прекрати Промоционалната кампания. 
С извършването на регистрация съгласно раздел III от тези Официални правила всеки 
Участник се счита уведомен за настоящите Официални правила и се съгласява с тях. 
 
VIII. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
Информираме Ви относно следното: 
Личните данни, събрани във връзка с провеждането на Промоционалната кампания, ще 
бъдат използвани единствено за осигуряване на нормалното протичане на 
Промоционалната кампания, включително за предаване на спечелените награди и в 
съответствие с изискванията на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на 
данните (ОРЗД) и Закона за защита на личните данни. 
1. Кой е администраторът на данни и как да се свържем с него? 
Настоящото уведомление за обработката на данните е предназначено да Ви информира 
за обработването на Вашите лични данни и Вашите права относно тази обработка в 
съответствие с ОРЗД и Закона за защита на личните данни. 
1.1 Администратор на лични данни 
Хаус Маркет България ЕАД (наричано за кратко „ИКЕА“ или „Организатор”), регистрирано 
в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200204065, със седалище и 
адрес на управление: ул. Околовръстен път № 216, гр. София 1756, е администратор на 
личните Ви данни. 
За въпроси или искания относно обработването на данни, моля, свържете се с ИКЕА на 
горепосочения адрес или със служителя по защита на данните, чиито данни за контакт 
можете да намерите по-долу. 
1.2 Длъжностно лице за защита на личните данни 
Можете да се свържете със служителя по защита на данните на ИКЕА по всяко време, 
като използвате следните данни за връзка: 
Пощенски адрес: ул. Околовръстен път № 216, гр. София 1756, България, Електронна 
поща: dpo@ikea.bg. 
2. Цел - целта на обработването на личните данни на участниците в Промоционалната 
кампания е осигуряване на нормалното протичане на Промоционалната кампания, 
включително предоставяне на спечелените награди. 
В някои случаи, целта на обработването е спазването на законово задължение или 
защита на легитимен интерес или пък друга цел, за която сте дали своето съгласие /както 
е описано в т. 3.2. от настоящия раздел/. 
3. Информация за събираните лични данни и основанията за тяхното събиране и 
обработване 
3.1. Лични данни, обработвани във връзка с Промоционалната кампания 
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Организаторът обработва следните лични данни на всички участници в Промоционалната 
кампания - име, фамилия, електронна поща, телефон за контакт, най-близък ИКЕА обект и 
други данни относно регистрацията в Промоционалната кампания и данни относно 
извършената покупка и плащането за нея. По отношение на избраните за печеливши 
участници/резервен участник Организаторът ще обработва и данни, свързани със 
спечелената награда и получаването й. 
Предвидената в настоящите Официални правила комуникация по електронна 
поща/телефон с печеливши участници (и ако се наложи – с резервен участник), ще бъде 
осъществена от дружество СМАРТС ООД, адрес: ул. Цар Симеон 42 Б, единен 
идентификационен код - 200087142 („Агенцията”), действащо от името на Организатора. 
Комуникацията ще бъде относно спечелените награди, като Агенцията ще обработва 
лични данни, необходими за осъществяване на тази комуникация. 
Ако сте печеливш или негов придружител, Организаторът и/или Агенцията биха могли да 
Ви заснемат, получат и/или използват Ваши снимки (снимки, на които сте изобразени 
и/или направени от Вас снимки), както е обяснено в т. 3.2. по-долу. Това би могло да 
стане, единствено ако разполагаме с Вашето съгласие. 
Организаторът и Агенцията ще обработват лични данни, само ако и доколкото това е 
необходимо за изпълнение на някоя от целите, посочени в т. 2 от настоящия раздел. 
3.2. Правни основания за обработването на личните данни 
За целите провеждането на Промоционалната кампания (включително предоставянето на 
наградите), личните данни на участниците се обработват въз основа на дадено 
доброволно съгласие на участника. С активиране на бутона/чекбокса „Съгласен съм 
личните ми данни да бъдат обработвани за целите на Промоционалната кампания”, 
участниците доброволно дават съгласието си техните лични данни да бъдат обработвани 
за тези цели. 
Ако сте печеливш или негов придружител, ще е нужно съгласието Ви, за да Ви заснемем, 
получим и/или да използваме Ваши снимки (снимки, на които сте изобразени и/или 
направени от Вас снимки) в наши маркетингови активности, чиято цел е да 
популяризираме Промоционалната кампания. В този случай, снимките ще бъдат 
публикувани на сайта на Организатора и/или в профили (страници) на Организатора в 
социални мрежи - Фейсбук, Инстаграм. 
В някои случаи ние обработваме лични данни, за да спазим законово задължение. Това би 
могло да бъде например задължение, произтичащо от счетоводното законодателство, 
данъчното законодателство и т.н. 
Също така, Ваши лични данни се обработват и въз основа на „легитимни интереси” на 
Организатора и/или Агенцията: 
- с оглед установяване, упражняването или защитата на правни претенции; 
- организация и администриране на дейността им. 
Вие винаги имате право да възразявате срещу обработването, основано на легитимни 
интереси, както е описано по-долу в т. 8.1.4. 
Ако Вие сте участник в Промоционалната кампания и сте ни предоставили данни на други 
лица, то разчитаме, че сте взели съгласието им за това или че сте го направили въз 
основа на легитимен интерес. При всички случаи, Вие следва да уведомите лицата, че сте 
ни предоставили данните им и да им укажете как биха могли да се запознаят с 
настоящото уведомление относно защитата на личните данни. 
4. Срокове за обработване/заличаване на личните данни 
Личните данни, необходими за деклариране на наградите и заплащане на съответните 
данъци ще бъдат обработвани в срок от 11 години. Всички останали лични данни ще 
бъдат изтрити/заличени до 6 години, след приключване на Промоционалната кампания. 
Промоционалната кампания ще се счита за приключила с предаването на всички награди 
(с изключение на наградите, чието предоставяне е отпаднало на основание по 
настоящите Официални правила или действащото законодателство). 
Въпреки това, имайте предвид, че някои лични данни биха могли да бъдат изтрити по-
рано – например при оттегляне на Вашето съгласие, ако закон ни задължава да 



изтрием/заличим данни, когато с настоящите Официални правила или по друг начин сме 
Ви уведомили, че ще съхраняваме определена информация за по-кратки срокове или ако 
сме преценили, че не се нуждаем от дадени лични данни за определените от нас цели. 
Срокове за съхранение на определени данни биха могли да бъдат удължени в редки 
случаи и ако има основание да продължаваме да ги съхраняваме – например в случаите 
на спиране и/или прекъсване на определени законови давностни срокове. 
5.1. Вашите лични данни се разкриват на следните получатели: 
5.1.1. Национална агенция за приходите - с оглед деклариране на предоставена награда 
(ако това се изисква съгласно законодателството) и спазване на изискванията на 
приложимото законодателство. 
5.1.2. Други органи на власт – в случаи, предвидени в действащото законодателство. 
5.1.3. Доставчици на услуги – обработващи лични данни. Това могат да бъдат например 
хостинг компании, доставчици на IT услуги, системна администрация, куриери, мобилни 
оператори, рекламни агенции. В някои случаи, лични данни ще бъдат предавани на 
Агенцията (както е посочено в т. 3.1. от настоящия раздел VIII). 
5.1.4. Други администратори на лични данни, които ни предоставят съответни услуги – 
банки, одитори, адвокати, професионални консултанти и застрахователи и други – когато 
това е необходимо за нашия легитимен интерес да ни предоставят определена услуга във 
връзка с дейността ни. 
5.1.5. На сайта на Организатора (който е изцяло достъпен за обществеността) ще бъдат 
обявени определени данни на избраните за печеливши/резервния участник, както е 
описано в раздел V от настоящите Официални правила. 
5.1.6. В случай че сте печеливш или негов придружител, би могло при наличието на 
Вашето съгласие Ваши снимки (снимки, на които сте изобразени и/или направени от Вас 
снимки) да се публикуват на общодостъпни сайтове (сайта на Организатора и/или в 
профили (страници) на Организатора в социални мрежи - Фейсбук, Инстаграм) във връзка 
с наши маркетингови активности за популяризиране на Промоционалната кампания. 
5.2. Личните Ви данни няма да бъдат предавани към държави извън Европейския съюз и 
Европейското икономическо пространство и няма да бъдат предавани на международни 
организации. Ако все пак решим да направим това, ще Ви уведомим. 
Ако искате да получите повече информация относно получателите на личните Ви данни, 
моля, свържете се с нас на данните за контакт, посочени в т. 1 от настоящия раздел VIII. 
С изключение на горепосоченото, личните данни, събрани за целите на Промоционалната 
кампания, няма да бъдат разкривани или предоставяни на трети лица (ако все пак решим, 
че е необходимо да предадем Ваши данни на други получатели, ще Ви уведомим). 
6. Длъжни ли сте да ни предоставяте личните данни? 
Вие не сте длъжни да ни предоставяте лични данни, освен в случаите, предвидени в 
действащото законодателство (например за данъчни цели). Но ако не ни предоставите 
поисканите от нас лични данни, няма да може да участвате в Промоционалната кампания, 
да получите спечелената от Вас награда или пък да реализираме някоя от другите цели, 
описани в т. 2 от настоящия раздел VIII. 
7. От кой сме получили данните Ви: 
Съгласно правилата на Промоционалната кампания, най-често ние получаваме личните Ви 
данни от самите Вас. 
При всички положения, ако имате съмнение или знаете, че обработваме Ваши лични 
данни без Вашето желание, моля, свържете се с нас и ако нямаме основание да ги 
обработваме, ние ще ги изтрием. 
8. Права на субектите на данни 
8.1. Съгласно законодателството, Вие имате следните права във връзка с личните Ви 
данни: 
8.1.1. Право на достъп: Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват 
лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до данните и до 
информация, свързана с тях, както и копие от тези данни. 



8.1.2. Право на коригиране и изтриване: Вие можете да изисквате от нас коригирането на 
неточни лични данни, свързани с Вас, допълването на непълни лични данни, свързани с 
Вас (като се имат предвид целите на обработването) или изтриването на лични данни, 
свързани с Вас. 
8.1.3. Ограничаване на обработването: Вие можете да изисквате от нас ограничаване на 
обработването на лични данни, отнасящи се до Вас. 
8.1.4. Право на възражение: Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с 
Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни на 
основание легитимен интерес. За да продължим обработването, следва да докажем, че 
съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство 
пред интересите, правата и свободите Ви, или за установяването, упражняването или 
защитата на правни претенции. 
8.1.5. Право на преносимост на данните: Ако обработваме лични данни въз основа на 
Вашето съгласие, Вие може да изисквате личните данни да се получат от Вас в 
структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и/или да ги 
предадем на друг администратор на лични данни. 
8.1.6. Право на оттегляне на съгласието: В случай че обработваме лични данни на 
основание Вашето съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, 
без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то 
да бъде оттеглено. 
Ние ще уважим исканията за упражняване на правата Ви, ако и доколкото са налице 
законовите условия за това. 
При въпроси относно обработването на личните данни или в случай че желаете да 
подадете сигнал или оплакване и/или да упражните свое право, може да го направите 
писмено на посочените данни за контакт (т. 1 от раздел VIII, по-горе). 
В допълнение, Вие имате право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на 
адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания 
имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg. 
9. Липса на автоматизирано вземане на решения 
Ние няма да прилагаме автоматизирано вземане на решения, включващи профилиране, 
които пораждат правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засягат в 
значителна степен. Избора на печелившите в Промоционалната кампания ще се извършва 
чрез специализиран софтуер (тоест, по автоматизиран начин), но това обработване няма 
да включва профилиране. 
IХ. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ 
Участник в Промоционалната кампания може да изиска отстраняването (анулирането) на 
регистрацията и участието му във всеки един момент. За целта той трябва да изяви 
желанието си на имейл promo@ikea.bg. 
Х. РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ 
Всички спорове, възникнали във връзка с Промоционалната кампания, ще бъдат 
уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да 
отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред 
компетентния съд в град София. 
Дата на последна публикувана актуализация: 04.11.2019 г. Публикуваните на тази дата 
промени се прилагат от деня на публикуването им. 
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