ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
„ВЗЕМИ ДВЕ, ПЛАТИ ЕДНО - ОНЛАЙН“

Промоцията “Вземи две, плати едно - ОНЛАЙН” (“Промоцията”) се организира и
провежда от "Оргахим" АД, (наричан по-долу "Организатор"). Участниците в Промоцията
се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията (“Официални
Правила”) и се задължават да ги спазват.
Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида,
в който са публикувани на следния интернет адрес – https://www.orgachim.bg/product/lekoaqua-akrilatna-boq/
Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя Официалните Правила, като
промените влизат в сила незабавно след оповестяването им на интернет адрес:
…https://www.orgachim.bg/product/leko-aqua-akrilatna-boq/ Участниците в Промоцията
следва сами да проверяват на посочения интернет адрес за промени в Официалните
Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за
извършени промени.
ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се организира и важи единствено за ОНЛАЙН магазина на Организатора.
СРОК НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията е валидна от 24.07.2020 г. до 13.09.2020 г. включително или до изчерпване на
количествата.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В Промоцията има право да участва всяко физическо или юридическо лице, поръчало от
онлайн магазина на Организатора 1 бр. от продукта, участващ в промоцията.
СТОКИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИЯТА
- Леко Аqua Gloss акрилатна боя гланц 700 мл. (без значение от цвета)
МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
При закупуване на 1 бр. Леко Aqua Gloss акрилатна боя гланц 700 мл. (без значение от
цвета), всеки участник избира втори брой от същия продукт (без значение от цвета), като
заплаща стойността само на един продукт. Количествата от всеки цвят са ограничени.

От един акаунт/профил може да бъде направена покупка само на един комплект
промоционален продукт при условията на настоящата промоция.
За да бъде приспаднат втория продукт от покупката и да бъде осъществена тя при условията на
настоящата промоция, клиентът следва да въведе код за отстъпка: "1+1" .

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Участието в тази Промоция потвърждава безусловното съгласие от страна на всеки участник
„Оргахим“ АД да обработва следните лични данни – три имена, телефонен номер и адрес,
предоставени от потребителите с изрично писмено съгласие за тяхното обработване за
следните цели:
• Регистрация с цел закупуване на продукт и участие в промоцията на Организатора.
• Личните данни, обработвани за целите, описани по-горе,, се съхраняват за срок от … дни,
считано от датата на приключване на промоцията.
С участието си в Промоцията, участниците изрично приемат, че личните им данни за
идентификация се използват и се съхраняват в база данни, която може да бъде използвана
от Организатора или от негови подизпълнители впоследствие за други маркетингови цели.
На участниците в Промоцията са гарантирани правата, предвидени в Регламент за защита
на личните данни (ЕС) 2016/679 относно защита на лицата по отношение на обработка на
личните данни и свободното движение на тези данни.
Оргахим АД гарантира на всеки участник възможността да отправи запитване относно
съхранението и управлението на неговите лични данни и да поиска корекция или
унищожаването им. Всеки Участник има право да възрази срещу обработването на личните
му данни за целите на директния маркетинг, както и да поиска достъп, поправяне или
изключване на неговите лични данни от базата данни на Оргахим АД, като изпрати писмено
искане чрез страницата:www.orgachim.bg
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по
всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Официалните
Правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на Участниците не се дължи
компенсация за участието им в Промоцията. Организаторът няма да носи никаква
отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова
прекратяване на Промоцията.
СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
Настоящите Официални правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със
законодателството на Република България.

Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участниците в същата се
решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се
решава от компетентния съд.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящите Официални правила важат единствено при онлайн пазаруване.
Официалните
правила
ще
бъдат
достъпни
на
Интернет
адрес
https://www.orgachim.bg/product/leko-aqua-akrilatna-boq/за
периода
на
Промоцията.
Допълнителна информация може да бъде получена на тел. +359 82 886222 между 08:3017:00 в работни дни, с изключение на тези обявени за официални празници.
Включвайки се в Промоцията, Участниците дават съгласието си да бъдат задължени към
настоящите Официални Правила и да се съобразяват с техните клаузи и регулации.

