Общи правила и условия
1. Организатор на кампанията. Oрганизатор е Бюти Иновейшън ООД с ЕИК БГ202250225.
2. Подаръци. Подаръците са 4 двойни боядисвания, които ще бъдат направени във всеки
салон.
Боядисване – включва обезцветяване (ако се наложи), боядисване, или матиране , или техника
балеаж (омбре) с включено матиране плюс стайлинг.
Подаръците не могат да бъдат заменяни за левовата им равностойност от менюто, посочена
по-горе в скоби, за други услуги с подобни цени, комбинирани с други отстъпки или промоции.
Преобразяванията ще бъдат заснети с видео и качени в социалните мрежи на Организатора и
партньори-медии.
3.Срок на кампанията: от 15.10 2019 до 15.11. 2019.
4. Уведомяване на спечелилите: Късметлиите ще бъдат изтеглени на случен принцип и ще
бъдат обявени на ФБ страниците на салоните.
5. Получаване на подаръците. След обявяване на победителя се организира и уговаря ден и
час за промяната. Промяната се заснема с видео и се качва в социалните мрежи,
6. Официални правила:
а. С участието си в кампанията участниците са длъжни да спазват условията, сроковете и
разпоредбите на официалните правила
в. “Бюти Иновейшън“ ООД си запазва правото да допълва и променя официалните правила
като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет страницата.
г. Всеки има право да участва в кампанията. Служителите и свързаните лица с Бюти Иновейшън
ООД нямат право да участват
Д)“Бюти Иновейшън“ ООД има неотменимото право да прекрати кампанията по всяко време,
като обяви това на интернет страницата
Е) При прекратяване на “Бюти Иновейшън“ ООД не дължи компенсация на участниците.
7. Публичност. Участието в кампанията и свързаното с него предоставяне на данни е изцяло на
доброволен принцип. С участието си в настоящата кампанията участниците декларират, че се
съгласяват да предоставят личните си данни доброволно и предоставят изричното си съгласие
Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите и целите на
провеждането на кампанията и в частност за целите на маркетинга и доставянето на
спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда имената им
биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни, видео или интернет
материали от Организатора за нуждите на кампанията като не се дължи заплащане от негова
страна.
С участието си в играта участниците дават изричното си съгласие видеата от преобразяванията
им да бъдат използвани за целите и нуждите на провеждане на кампанията
7. обща информация за наградите и печелившите участници. Наградите не могат да бъдат
заменяни за пари в брой или за други награди. Организаторът може да изиска от Участниците
да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от
страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си върху
наградата, а наградата не се присъжда.
8. Значение на действията на участниците.
Чрез участието си в играта участникът декларира:
А. Че е запознат с, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на
в. Че доброволно е предоставил на Организатора снимките, както и своите лични данни
г. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за
защита на личните данни както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни
по смисъла на Закона за защита на личните данни;
д. Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на
защитата наличните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните

данни, в това число с автоматични средства личните му данни за целите на провеждането и
администрирането на Играта, както и за рекламни цели на Организатора в това число, но не
само – за целите на директния маркетинг и изпращане на търговски съобщения. Участникът
декларира, че е съгласен. Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му
данни, когато това е необходимо за изпълнението на целите по настоящата т.
Е.че разрешавана Организатора да използва личните му данни за целите на кампанията за
статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за
изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключването на
Играта, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за
комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други.
Ж.Че разрешавана Организатора да обяви името и фамилията му и/или адресът на
електронната му поща (без индикации за домейна на пощата) в страницата си.
9. ОТГОВОРНОСТ
А). Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно
попълнени(грешни) данни на Участника (електронна поща и/или имена), грешен хаштаг, както
и от обективна или независеща от Организатора невъзможност за съобщението обявяващо
печелившия Участник за такъв да достигне до него

