УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА ЗА БЮТИ СПЕЦИАЛИСТИ, ПОСЕТИТЕЛИ НА ИЗЛОЖЕНИЕ ARENA of BEAUTY PROFESSIONAL 2018
1. Организатор на томболата за бюти специалисти, посетители на
международно специализираното изложение Arena of Beauty Professional 2018
(десет ваучера на обща стойност 3200 лв., които могат да бъдат осребрени за
оборудване, обзавеждане, козметични продукти, консумативи, услуги и т.н. от
предмета на изложението) е „АСК реклама и ПР обслужване“ ООД, ЕИК
121294257, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Евлоги и
Христо Георгиеви“ № 91, представлявано от Красимира Краева - Управител.
2. Включването в томболата стартира на 05 октомври от 10:00 часа и приключва
на 07 октомври в 13:20 часа.
3. Участие в томболата, може да вземе всеки посетител на международно
специализираното изложение Arena of Beauty Professional 2018, който е
пълнолетно дееспособно физическо лице, и притежава Удостоверение за
професионална квалификация по професията, която упражнява и е свързана с
бюти бранша (козметик, дерматолог, маникюрист, педикюрист, фризьор,
гримьор, кинезитерапевт, масажист и други специалисти от сектора) и
попълнило изцяло и коректно анкетния талон. Анкетният талон се пуска в
специално подготвена за това урна, поставена в фоайето на изложбените зали 5
и 6 на Интер Експо и Конгресен Център, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №147.
4. Анкетната карта е безплатна и наградите в нея са с рекламна цел.
5. Частично или нечетливо попълнени анкетни талони няма да участват в
тегленето на десетте ваучера.
6. Повече от един анкетен талон, попълнен от едно и също лице, води до
анулиране на неговото участие.
7. Всеки ваучер предоставя правото на спечелилия го участник да избере
продукт/-и и/или услуга/-и на посочената във ваучера стойност, само от една
фирма участник в международно специализираното изложение Arena of Beauty
Professional 2018, и която е българско юридическо лице.
8. Ако стойността на избрания продукт/-и и/или услуга/-и е по-висока от
стойността на ваучера, разликата се доплаща от спечелилия участник.
9. Ваучерът важи еднократно за спечелилото го лице.
10. Ваучерът не подлежи на връщане или замяна.
11. Ваучерът не се осребрява.
12. Ваучерът за наградата е валиден до 01 декември 2018 г.

13. Тегленето на печелившите анкетни талони (и резервните такива – по една за
всеки ваучер), ще се състои на 07 октомври от 13:30 часа на сцената в зала 6 в
присъствието на юрист.
14. По време на тегленето се съставя протокол, който удостоверява коректността
на попълнените и изтеглени анкетни талони. В случай, че бъде изтеглен
некоректно попълнен анкетен талон, той се игнорира и се тегли нов.
15. Ваучерът се предоставя на спечелилият лично от организатора, или чрез
куриер срещу подпис.
16. Ваучерът се получава срещу представяне копие от сертификат удостоверяващ
правото на участника в томболата да упражнява посочената в анкетния талон
професия, и документ за самоличност.
17. В томболата нямат право да участват лица от организаторите на изложението,
членове на техните семейства, изложители, както и непълнолетни лица.
18. Организаторите не носят отговорност за данъци и такси, дължими от
спечелилите участници.
19. С попълване на анкетния талон, участникът дава своето съгласие и декларира,
че предоставя на Организатора доброволно и свободно информация за себе си и
че предоставените от него лични данни могат да бъдат обработвани от
Организатора само и единствено за целите на кампанията.
20. Организаторът информира участника, че:
20.1. личните данни се събират за конкретна цел – участие в тегленето в рамките
на изложение Arena of Beauty Professional 2018, обработват се законосъобразно
и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин,
несъвместим с тази цел;
20.2. личните данни се съхраняват на хартиен носител и/или електронен носител,
само за времето, необходимо за постигане целите на кампанията;
20.3. след постигане целта на обработване на личните данни на участника,
съдържащите се в попълнения от него анкетен талон, следва да бъдат
унищожени по начин, изключващ възстановяване данните и злоупотреба с тях.
21. С получаване на ваучера спечелилият в настоящата томбола участник, дава
допълнително и изрично писмено съгласие имената и снимката му да станат
публични и да бъдат използвани в официалните сайт и фейсбук страница на
Организатора, като за това не се дължи заплащане от Организатора на
томболата. Всички останали данни, станали известни на Организатора във връзка
със спечелването на ваучерите, не могат да бъдат разгласявани.

