
ОФИЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА
АВТОРСКИ ТЕКСТ „МОИТЕ ЛЮБИМИ КНИЖНИ ГЕРОИ В ЕДНА

ИСТОРИЯ“

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНКУРСА

1. Конкурсът се организира, провежда и администрира от Инвестор.БГ АД, гр.
София 1540, бул. Брюксел 1 (наричано по-долу „Организатор“).

2. Официалните  правила  се  публикуват  на  интернет  адрес
http://az-deteto.bg/css/chetene/obshti_uslovia.pdf  за  целия  период  на
КОНКУРСА - от 20 ноември 2019 г. до 20 декември 2019 г.

3. С участието си в КОНКУРСА участниците чрез техните родители/попечители
приемат и се съгласяват с настоящите Официални правила за провеждане.
Родителите  и/или  попечителите  на  децата,  участващи  в  КОНКУРСА,
декларират, че напълно са разбрали и приели условията за участие.

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ:

4. В КОНКУРСА могат да участват всички деца от 2-ри до 7-ми клас (в начален
или прогимназиален етап на основното образование), с изключение на децата
на  служителите  на  Инвестор.БГ  АД  и  децата  на  членовете  на  журито  на
КОНКУРСА. 

5. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на
договор за предоставяне на услуга.

6. Всички деца, които желаят да участват в КОНКУРСА, подготвят и изпращат по
1 (един) текст, който е специално създаден за КОНКУРСА и не е публикуван
никъде преди това (включително на електронен носител/уеб сайт/социални
мрежи/блогове и т.н.).

7. Текстът трябва да бъде авторски (авторът му да е участникът в Конкурса),
като всяко дете може да участва само с 1 (един) текст. 

8. Текстове  с  повече  от  един  автор  няма  да  бъдат  допускани  за  участие  в
КОНКУРСА.

9. Организаторът приема текстове за участие в КОНКУРСА по посочения в т. 10
начин, в периода от 20 ноември 2019 г.  до 20 декември 2019 г.,  като
важи датата, на която е изпратен имейлът.

10.Текстовете се изпращат по следния начин:

По електронен път на имейл адрес  zabavnoto  .  chetene  @  investor  .  bg  , За
конкурса „Моите любими книжни герои в една история“. 

11.Всички  текстове,  представени  за  участие  в  КОНКУРСА,  трябва  да  бъдат
съобразени със следните изисквания:

o Текстът трябва да е с обем до 1 стандартна печатна страница при формат А4. 
o Към  всеки  текст  задължително  трябва  да  бъде  изпратена  попълнена

„Декларация  за  съгласие  от  субекта  на  данни“,  касаеща  събиране,
използване,  обработване  и  съхранение  на  лични  данни,  както  и
приемане на условията на конкурса. Декларацията по образец трябва да
бъде изтеглена ОТ  ТУК  .  Попълнената декларация трябва да е подписана от
двамата  родители/попечители  на  участника,   сканирана  и  да  придружава
изпратеният  за  Конкурса   текст  на  детето.  В  случай,  че  детето  има  един
родител/попечител това се посочва в декларацията.
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o Текстове, които не са придружени от Декларацията по-горе, няма да бъдат
допускани за участие в КОНКУРСА.

12.Инвестор.БГ АД  е администратор на лични данни. За целите на КОНКУРСА
Инвестор.БГ  АД  може  да  събира,  обработва,  използва  и  съхранява  лични
данни  за  участниците  в  КОНКУРСА  и  техните  родители/настойници.
Родителите/настойниците  на  участниците  в  КОНКУРСА  предоставят
доброволно необходимите лични данни и се съгласяват да бъдат ползвани и
съхранявани, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и
за целите, подробно описани в Декларацията и в настоящите Условия.

13.С участието си в КОНКУРСА всеки участник, чрез законния си представител,
съответно родител/настойник/, потвърждава, декларира и гарантира, че:

 Представените текстове са създадени самостоятелно от участник в КОНКУРСА
и в създаването му не са участвали трети лица;

 Текстовете  не  съдържат  обидно,  неприлично,  провокативно  или  друго
неподходящо съдържание.

С участието в този Конкурс законните представители на участника декларират
и гарантират, че:

 Са  съгласни  детето  им  да  участва  в  Конкурса,  провеждан  съгласно
настоящите Официални условия.

 Няма да претендират  заплащане и няма да имат други финансови претенции
към  Инвестор.БГ  АД  и/или  свързани  с  конкурса  лица,  във  връзка  с
предоставения  за  конкурса  текст  и/или  рекламата  и  разпространение  на
текста му или части от него.

 Доколкото във връзка с участието на детето възникват авторски и/или сродни
права,  в   съответствие  със  ЗАПСП,  са  съгласни  тези  права  да  възникват
директно за Инвестор.БГ АД от момента на създаване на произведението, в
това число за рекламен и/или промоционален материал.

 Детето е автор на изпратения за участие в конкурса текст и законните му
представители поемат цялата отговорност при евентуални претенции на трети
лица във връзка с авторството на текста от трети лица към Организатора.

 Изображения  и  кадри  с  образите  на  участниците,  направени  с  цел
популяризиране  на  Конкурса  и/или  обявяване  на  спечелилите  участници
(аудио, фото, видео, рекламни материали) са собственост на Организатора. 

14. Текстовете, получени за КОНКУРСА, остават собственост на Организатора и не
подлежат на връщане обратно на участниците. Организаторите не са длъжни
да съхраняват текстове след 31.12.2020 г. Победителите ще бъдат обявени на
8 януари 2020 г. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА

15.Конкурсът включва 1 (един) кръг, в който всеки текст се преглежда и оценява
поотделно от Жури – Комисия в състав: Мирела Любенова, гл. редактор на Az-
deteto.bg, Мария Дуковска, главен редактор на Az-jenata.bg и Даниел Ненчев,
водещ на предаването „Мултимедия“ по Bulgaria ON AIR.

16.Критериите, от които ще се ръководи журито при подбора на победителите, са
креативност, оригиналност и степен на въздействие на творбата.

17.След като Журито избере победителите, те ще бъдат известени чрез писмо на
предоставените от тях електронни адреси или чрез телефонно обаждане на
посочените от тях телефони през месец януари 2020 г. 



18. Имената на  победителите  ще бъдат  публикувани  на 8  януари 2020 г.  и  в
интернет  на  адрес:  http://az-deteto.bg/knigi/ и  във  Facebook  страниците
https://www.facebook.com/azdetetobg/
https://www.facebook.com/zabavnotochetene/ 

19.Определят се по трима победители (заемащи първо, второ и трето място) от
всяка от трите възрастови групи: 

- Първа група - Деца във 2-ри и 3-ти клас; 
- Втора група - Деца в 4-ти и 5-ти клас; 
- Трета група - Деца в 6-и и 7-ми клас.

НАГРАДЕН ФОНД НА КОНКУРСА

20.Победителите  в  КОНКУРСА  получават  по  1  (брой)  книга,  съобразена  с
възрастта им, предоставена от издателство „Ciela”. 

21.Наградите  не  могат  да  бъдат  преотстъпвани,  заменяни  и  нямат  паричен
еквивалент.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА:

22. Организаторът не носи отговорност за: 

-грешни или подвеждащи имена на участниците в Конкурсите;
-дублиране на имената; 
-дефектно или неуспешно електронно предаване на данни;
-повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на
оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици,
използвани по отношение на този конкурс; 
-недостъпност  или неразположение на интернет  или на интернет  страницата или
комбинация от тях;
-повреда на системата на сайта;
-други форсмажорни обстоятелства;
-неверни/неистински данни и декларации;

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

23. Участниците приемат, че Конкурсът се провежда в съответствие със  законите
на Република България и всякакви правни спорове се уреждат по взаимно
съгласие на страните, а когато това е невъзможно от компетентния български
съд.

24. Участниците  чрез  техните  законни  представители  (родители/настойници)
приемат също:

(а)  да бъдат  обвързани от настоящите Официални правила,  както и с правилата
описани в края на документа в секция - ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА СЪС ЗАЩИТАТА
НА  ЛИЧНИТЕ  ДАННИ  НА  ФИЗИЧЕСКИТЕ  ЛИЦА,  УЧАСТНИЦИ  В  КОНКУРСА  „МОИТЕ
ЛЮБИМИ КНИЖНИ ГЕРОИ В ЕДНА ИСТОРИЯ“;

(б) че решенията на Журито са окончателни и не подлежат на оспорване;

(в) че Организаторът може да използва всеки текст или части от него, изпратен за
участие  в КОНКУРСА, в публикации или реклама, отнасяща се до КОНКУРСА, или за
бъдещото  му  популяризиране,  без  за  това  да  е  необходимо  да  се  заплаща
компенсация на автора му/негови законни представители или да се иска съгласието
им ;
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(г) в случай, че участникът спечели, Организаторите могат да използват наградените
текстове, както и името на всеки един от победителите, в публикации или реклама,
отнасяща се до КОНКУРСА, или за бъдещото му популяризиране, без за това да е
необходимо да се заплаща компенсация на автора му/негови законни представители
или да се иска съгласието им В случай че избраният победител откаже да получи
наградата  си,  по  преценка  на  Организаторите  тя  може  да  се  присъди  на  друг
участник.

ПРАВО  НА  АНУЛИРАНЕ  ИЛИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА  КОНКУРСА,  ПРОМЯНА  И
ДОПЪЛВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

25.В случай че Конкурсът не се проведе поради независещи от Организатора
причини,  заради  които  се  нарушават  или  засягат  администрирането,
сигурността, справедливостта,  интегрираността или надлежното провеждане
на  КОНКУРСА,  Организаторът  си  запазва  правото  да  анулира,  прекрати,
промени или временно да спре КОНКУРСА.

26. Организаторът  си  запазва  правото  да  променя  и  допълва  Официалните
правила за участие в КОНКУРСА, като промените се отразяват в официалния
сайт  на  КОНКУРСА  на  интернет  адрес:
http://az-deteto.bg/css/chetene/obshti_uslovia.pdf

ИНФОРМАЦИЯ,  СВЪРЗАНА  СЪС  ЗАЩИТАТА  НА  ЛИЧНИТЕ  ДАННИ  НА
ФИЗИЧЕСКИТЕ  ЛИЦА,  УЧАСТНИЦИ  В  КОНКУРСА  „МОИТЕ  ЛЮБИМИ
КНИЖНИ ГЕРОИ В ЕДНА ИСТОРИЯ“

1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Администратор  на  лични  данни  по  смисъла  на  член  4,  точка  7  на  Общия
регламент  (ЕС)  2016/679  относно  защитата  на  данните  („Регламента“)  и  в
съответствие със законодателството на Република България (Закона за защита на
личните данни):

Инвестор.БГ АД, БУЛСТАТ BG130277328, със седалище и адрес на управление: гр.
София 1540, бул. Брюксел 1, контакт: office@investor.bg, 

ще събира и обработва личните данни на физическите лица („Субекти на данни“),
участващи в  КОНКУРСА  „Моите  любими  книжни  герои  в  една  история“
( „КОНКУРСА“),

1.2. Партньори и трети лица, които работят с или за Инвестор.БГ АД във връзка с
организацията и провеждането на КОНКУРСА и които имат или могат да имат достъп
до  личните  данни на  физическите  лица,  участници в  КОНКУРСА,  следва  да  се
запознаят и да се съобразят с настоящите правила. Никоя трета страна не може да
има достъп до лични данни, съхранявани от Инвестор.БГ АД, без предварително да е
сключила  споразумение  за  поверителност  на  данните, което  дава  право  на
Инвестор.БГ  АД  да  проверява  спазването  на  приетите  със  споразумението
задължения.

2. КАТЕГОРИИ СУБЕКТИ НА ДАННИ

Във  връзка с  организацията  и  провеждането  на  КОНКУРСА  Инвестор.БГ  АД
обработва информация относно данните на следните Субекти:

2.1 физически лица, участници в КОНКУРСА;
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2.2 физически лица, законни представители на малолетни/непълнолетни лица, които
са участници в КОНКУРСА.

3. КАТЕГОРИИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ

Инвестор.БГ АД обработва следните категории лични данни:

3.1.  Лични данни на участниците в КОНКУРСА   – имена, възраст, населено място,
пощенски код, учебно заведение.

3.2.  Лични  данни  на  физически  лица,  законни  представители  на
малолетни/непълнолетни  лица,  които  участват  в  КОНКУРСА   –  имена,  адрес,
населено място, пощенски код, телефон, имейл.

4. ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Инвестор.БГ АД събира, съхранява и обработва информацията, описана в т. 3.1-3.2
по-горе, единствено за целите и провеждането на КОНКУРСА при следните условия
(основания):

4.1. Обработването се извършва въз основа на дадено съгласие от Субекта на лични
данни, съгласно чл.6, т.1, буква а от Регламента. Субектът, приемайки условията на
КОНКУРСА, се съгласява с обработването на посочените лични данни с цел участие в
КОНКУРСА.

4.2. Обработването се извършва въз основа на дадено съгласие от Субекта на лични
данни, съгласно чл.6, т.1, буква б от Регламента. Субектът, приемайки условията на
КОНКУРСА,  се  съгласява  с  обработването  на  посочените  лични  данни  с  цел
предоставяне на награда от страна на Инвестор.БГ АД.

4.3.  Като  дадено  съгласие  от  Субекта  на  лични  данни,  Инвестор.БГ  АД  приема
попълнената и подписана от Субекта „Декларация за съгласие от субекта на  данни“,
която е изпратена на пощенския/ имейл адрес на Инвестор.БГ АД заедно с текста за
КОНКУРСА.

4.4. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в КОНКУРСА. В
срока на обработване на данните Инвестор.БГ АД може да се свързва с физическите
лица, участници в КОНКУРСА, на посочените от тях данни за контакт за целите на
КОНКУРСА.

5. СРОКОВЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДАННИТЕ

5.1.  Данните,  необходими  за  участие  в  КОНКУРСА,  ще  бъдат  обработвани  от
Инвестор.БГ  АД съгласно  сроковете  на  КОНКУРСА,  като  личните  данни  на
физическите лица, които не са получили награда от страна на Инвестор.БГ АД, ще
бъдат заличени след приключване на КОНКУРСА, не по-късно от 31 декември 2020 г.

5.2.  Данните,  необходими  за  участие  в  КОНКУРСА,  ще  бъдат  обработвани  от
Инвестор.БГ  АД съгласно  сроковете  на  КОНКУРСА,  като  личните  данни  на
физическите  лица,  които  са  получили награда  от  страна на Инвестор.БГ  АД,  ще
бъдат  съхранявани  в  срок  не  по-дълъг  от  необходимото,  съгласно  данъчното  и
счетоводното законодателство на Република България.

6. ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1 Съгласно Регламента физическите лица, участници в КОНКУРСА, имат право на
безплатен  достъп  до  личните  си  данни  ,  тяхното  коригиране,  изтриване  или
ограничаване  на  обработването  им.  Участниците  имат  право  на  преносимост  на
личните  си  данни,  както  да  изискат  личните  им данни да бъдат  предоставени в
широко използван и пригоден за машинно четене формат.

6.2  Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в
КОНКУРСА,  може  да  бъде  оттеглено  по  всяко  време  съгласно  чл.  7,  ал.  3  от



Регламента,  във връзка с чл. 17 от Регламента. В такъв случай физическото лице
губи правото на участие в КОНКУРСА.

6.3   При  въпроси  относно  обработката  на  личните  данни  или  в  случай  че
физическите лица, участници в КОНКУРСА, желаят да упражнят своите права  по т.
6.1 - 6.2 по-горе,  може да го направят писмено на посочените данни за контакт на
Администратора  на  лични  данни.  В  допълнение,  физическите  лица,  участници  в
КОНКУРСА, имат право на жалба пред Комисията за защита на личните данни на
адрес:  гр.  София  1592,  бул.  „Проф.  Цветан  Лазаров”  №  2,  ако  считат,  че
обработването  на  личните  данни  от  Инвестор.БГ  АД  нарушава  приложимото
законодателство по защита на личните данни.

7. ДАННИ ЗА КОНТАКТ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Адресът  за  кореспонденция  и  адресът  на  мястото,  където  Инвестор.БГ  АД
осъществява стопанската си дейност, е: гр.  София 1540, бул.  Брюксел 1, имейл:
office@investor.bg, тел.: +359 2 812 9 812.
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