
ПРАВИЛНИК НА КАМПАНИЯ “Плати с Visa и спечели“  
 

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА  
 
Кампанията „Плати с Visa и спечели“ (наричана  по-долу „Кампанията“) се провежда от “ПУБЛИСИС” 
АД, ЕИК 175432612, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „България“ № 118 
(наричано по-долу „Организатор“) по възложение от Visa Europe Services Inc., дружество с 
ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на 
Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon 
Square, London, W2 6TT (наричано по-долу „Възложител”).  
 
Кампанията се провежда с техническата подкрепа на „ЕМАГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД, 203187055, със 
седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1750, район „Младост I“, бул. „Цариградско 
шосе“ № 40, Европарк, ет. 6 (наричано по-долу „еМАГ“).  
 
 

2. СРОК НА КАМПАНИЯТА. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 
 
2.1. Кампанията „Плати с Visa и спечели” се провежда в периода от 00:00:01 ч. на 19.11.2021 г. до 
01:59:59 ч. на 20.11.2021 г. вкл. („Период на Кампанията“) по време на кампанията Black Friday 2021 
на сайта emag.bg      и мобилното приложение на eMAG. 
 
2.2. Кампанията се провежда на цялата територия на България единствено чрез управляваните от 
„Емаг интернешънъл“ ООД, ЕИК 203187055 („еМАГ“) сайт www.emag.bg, мобилната версия на този 
сайт и мобилното приложение на eMAG, наричани с общото наименование „Платформата“. 
 
 

3. УЧАСТНИЦИ И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ В КАМПАНИЯТА      
3.1. В Кампанията могат да участват лица (както физически лица на възраст над 18 г. към дата 
19.11.2021, така и юридически лица, които са валидно съществуващи към дата 19.11.2021 г.), които 
имат регистриран профил в Платформата и отговарят на определението в т. 3.1 от Условията за 
ползване на Платформата: https://www.emag.bg/info/usloviza-za-polzvane?ref=footer_4_2 („Клиенти 
на еМАГ“), и които отговарят едновременно на всички условия за участие в Кампанията, а именно: 
(1). направили са поръчка от Платформата по време на Периода на Кампанията на стойност най-
малко 25 (двадесет и пет) лева на продукти и (2). са платили онлайн поръчката с дебитна или 
кредитна карта Visa, издадена преди 19.11.2021 г. („банкова карта”). В Кампанията не могат да 
участват служители на Организатора, както и техните съпрузи и роднини до 4-та съребрена линия. 
3.2. В случай че спечелилият участник е лишен от дееспособност (пълна или частична), 
изключително поради причини, различни от ненавършени 18 г. към датата на началото на 
Кампанията, той има има право да получи своята награда чрез законния си настойник или 
представител, който ще приеме наградата от името на спечелилия участник, ще подпише отчета за 
доставката и съответната разписка (ако има такива), както и изявление, с което Организаторът се 
освобождава от отговорност, произтичаща от предоставянето на съответната награда, както и от 
изплащането на всякакви вреди или претенции от всякакъв вид, свързани с Наградата. 
3.3.      В Кампанията участват всякакви продукти, предлагани на Платформата, с изключение на  
всички видове и марки бебешки храни и адаптирано мляко,  и които продукти могат да бъдат 
платени с банкова карта Visa. Кампанията не се отнася за продукти, за които опцията за плащане 
чрез банкова карта Visa не е активирана и съответно те могат да се платят само при доставка.  
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3.4. Участието в Кампанията е обвързано с покупка в Периода на Кампанията (съответно поръчка на 
Платформата) на продукти на минимална стойност от 25 (двадесет и пет) лева, които трябва да са 
платени с банкова карта Visa към момента на завършване на поръчката в Платформата.       
3.5. С извършване на онлайн плащане на Платформата с банкова карта Visa, отговарящо на 
изискванията по този Правилник, клиентът на Платформата, приема и се съгласява с настоящия 
правилник и условията за участие в Кампанията. 
 
 
4. НАГРАДИ. УЧАСТИЕ В ТЕГЛЕНЕТО ЗА НАГРАДИ В КАМПАНИЯТА 
 
4.1. еМАГ, по възложение на Организатора, ще изтегли на случаен принцип 6 (шест) броя участници 
в Кампанията и 6 (шест) броя резервни участници. 
4.2. Възложителят ще предостави на изтеглените участници в Кампанията следните награди: 
• 2 (два) броя iPhone 13  
• 2 (два) броя Smartwatch Apple 
• 1 (един) брой Телевизор Samsung 
• 1 (един) брой лаптоп Apple MacBook 
(всички награди заедно наричани по-долу „Наградите“, а всяка от тях – „Награда“). 
4.3. Наградите се предоставят от Възложителя. Стойността на всяка една от наградите е над 100,00 
(сто) лева. С оглед стойността на Наградата, предвид обстоятелството, че Възложителят е 
чуждестранно юридическо лице и съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица („ЗДДФЛ“), доходът от предметната награда се счита за облагаем, като 
задължение за печелившите е сами да декларират и да внесат за своя сметка дължимия авансов 
данък в размер на 10% върху дохода (стойността) на наградата. 
4.4. Нито една Награда не подлежи на замяна срещу пари или други продукти/стоки или права. 
4.5. Всеки участник, който отговаря на условията, описани в настоящия правилник, участва в 
тегленето с толкова на брой шансове, колкото броя отделни поръчки, всяка от които на минимална 
стойност от 25 (двадесет и пет) лева, е направил и е платил с банкова карта Visa в Периода на 
Кампанията.  
4.6. Участието в Кампанията и тегленето на печеливши за награди става посредством номерата на 
направените поръчки на Платформата, които са платени с банкова карта Visa, отговаряща на 
условията, описани по-горе. Всеки участник ще участва с толкова отделни поръчки на минимална 
стойност от 25 (двадесет и пет) лева, колкото е направил в Периода на Кампанията и които отговарят 
на условията й. Плащането на продукти на повече от един търговец в една поръчка не дава право 
на повече от едно участие. 
4.7. еМАГ, по възлагане на Организатора, ще проведе тегленето на печелившите участници в срок 
до 23.12.2021 г. чрез платформата https://www.randomwinners.com.  
4.8. Тегленето ще се извърши на случаен принцип до 23 декември 2021 г. въз основа на номерата 
на поръчките на всички участници, съгласно правилата на настоящия Правилник. еМАГ няма да 
предоставя на горепосочената платформа (https://www.randomwinners.com) лични данни на 
участниците, а само цифрите, с които е номерирал съответните поръчки. 
4.9. Ако продуктите, закупени в поръчката, за която е получено право на участие в Кампанията, 

бъдат върнати, частично или изцяло, или поръчката бъде анулирана, частично или изцяло, така че 

остатъчната й стойност да падне под минималната стойност за участие в Кампанията, а именно 25 

(двадесет и пет) лева, участникът няма да бъде допуснат за участие в тегленето на наградите. 

4.10. До края на януари 2022 г. eMAG, по възлагане на Организатора, ще изпрати на всеки печеливш 

участник, спечелил награда, и-мейл, с който да го информира, че е бил изтеглен като печеливш и 
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ще го уведоми за срока и начина, по който ще му изпрати съответно спечелената награда, както и 

за стойността на спечелената награда.  

      
 
5. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 
 
5.1. Печелившият участник, спечелил награда, трябва да изпрати и-мейл като отговор до еМАГ, с 
който потвърждава желанието си да я получи и да предостави адрес за доставка и телефонен номер 
за предоставяне на наградата. И-мейлът до еМАГ следва да бъде изпратен от същия електронен 
адрес, с който печелившият участник, се е регистрирал в Платформата. Ако печелившият участник 
не изпрати и-мейл до еМАГ в срок до 5 (пет) работни дни от датата на уведомяването му за 
спечелената награда, то Наградата се предоставя на първият изтеглен резервен печеливш. 
Правилото по предходното изречение се прилага до изчерпване на изтеглените резервни 
печеливши и в случай, че и последният резервен печеливш не получи наградата, то същата остава 
в полза на Възложителя.  
5.2. Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочения от тях адрес на 
територията на Република България, чрез куриер. Няма да има възможност наградите да се 
доставят на адрес извън Република България. Наградата може да бъде получена от печелившия 
участник. При отсъствие на печеливш участник, спечелил награда, на посочения от него адрес, 
наградата се оставя в офис на куриерската компания в близост до адреса на печелившия участник, 
откъдето последният може да я получи в рамките на 7 (седем) работни дни от уведомяването на 
печелившия, че Наградата е оставена в този офис. В случай че в посочения срок Наградата не бъде 
получена, то Наградата се предоставя на първият изтеглен резервен печеливш. Правилото по 
предходното изречение се прилага до изчерпване на изтеглените резервни печеливши и в случай, 
че и последният резервен печеливш не получи наградата, то същата остава в полза на Възложителя.  
5.3. eМАГ ще изпраща всички и-мейли до Участниците в настоящата Кампания до електронните им 
пощи, използвани за регистрацията (създаването на акаунт в Платформата). 
5.4. Организаторът и Възложителя няма да бъдат отговорни за каквито и да е разходи, свързани с 
наградата след предоставянето й на печелившия участник. 
 
 
6. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
 
6.1. Форсмажорните обстоятелства представляват всякакви събития, които не може да бъдат 
контролирани, предотвратени или предвидени от Организатора или Възложителя и които биха 
могли или са довели до невъзможност за изпълнение на задълженията на Организатора и на 
Възложителя, поети с настоящия правилник.  
6.2. Ако възникне форсмажорно обстоятелство, което възпрепятства и/или забавя изцяло или 
частично изпълнението или продължаването на Кампанията, Организаторът и Възложителят ще 
бъдат освободени от отговорността за изпълнение на своите задължения през периода, през който 
са      възпрепятствани изцяло или е забавено изпълнението на задълженията им. 
6.3. Ако Организаторът или Възложителят се позове на форсмажорно обстоятелство, той е 
задължен да уведоми участниците в Кампанията за неговата поява в 5 работни дни от възникването 
на съответното форсмажорно обстоятелство.  
6.4. Форсмажорните обстоятелства ще бъдат обявени на Интернет страницата www.emag.bg.  
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7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА  
 
7.1. Настоящата Кампания ще бъде прекратена с изтичането на сроковете за изпълнение на 
задълженията на Организатора и Възложителя, обявени в настоящия правилник или в случай на 
възникване на събитие, което представлява форсмажорно обстоятелство и/или в случай на 
невъзможност от страна на Организатора или Възложителя да изпълни ангажиментите си по нея, 
поради независещи от него причини, включително поради промяна на законовите изисквания.  
 
8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 
 
8.1. Във връзка с участието на участника в Кампанията, еМАГ има качеството на администратор на 
лични данни по отношение на личните данни, предоставени от участника в момента на 
регистриране на потребителския му профил. еМАГ събира, съхранява и обработва личните данни 
на участниците в Кампанията в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент 
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на 
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 
такива данни и съгласно Политиката за поверителност на еМАГ.  
8.2. еМАГ не предоставя никакви лични данни на участниците в играта на Организатора и на 
Възложителя, а изцяло самостоятелно отчита, кои поръчки отговарят на условията на играта и 
извършва теглене на печелившите от името на Възложителя.  
8.3. Във връзка с предоставяне на наградите Възложителят има качеството на администратор на 
лични данни по отношение на данните на печелившите, а именно: три имена, адрес за доставка и 
телефонен номер. Възложителят не използва данните на печелившите за други цели.  
8.4. Посочените в т. 8.3. лични данни на печелившите се събират от еМАГ, в качеството му на 
обработващ лични данни на Възложителя и по възлагане на Възложителя във връзка с 
идентифициране на лицето като участник и осъществяване на контакт с него за изпращане на 
наградата от кампанията и изпращане на съответната награда.  
8.5. Всеки участник има право да се откаже от участие в Кампанията преди провеждането на избор 
на печеливши и да оттегли съгласието си за обработване на неговите лични данни по всяко време, 
освен ако Награда е в процес на изпращане до него – до момента на нейното получаване. 
8.6. На участниците в Кампанията, съответно печелившите, са им гарантирани правата, предвидени 
в приложимото законодателство, относно защита личните данни, включително правото на 
информиране, правото на достъп до данни, право на интервенцията на данните и правото на 
възражение относно начина на обработването им.  Всеки участник, съответно печеливш, има право 
на достъп до обработваните от ЕМАГ лични данни и право да поиска заличаване, коригиране или 
блокиране на данните, като отправи писмено заявление до ЕМАГ на адреса на управление, лично 
от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено 
пълномощно, или чрез изпращане на имейл dataprotection@emag.bg към ЕМАГ. 
8.7 Отказът или оттеглянето на съгласието за събиране, обработване и използване на лични данни 
на Участник или печеливш може да доведе до невъзможност за получаване на Награда или услуга 
в Кампанията.  
8.8 Всеки Участник, съответно печеливш, е оправомощен да сезира компетентния орган по защита 
на личните данни при нарушение на правата му по настоящия раздел.  
8.9. Повече подробности относно обработването на лични данни от страна на еМАГ и компетентния 
орган по защита на личнит данни може да намерите в Политиката за поверителност във връзка с 
обработването на личните данни на еМАГ, достъпна в Платформата. 
8.9. Организаторът и Възложителят няма да имат достъп до личните данни на участниците.  
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9. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ  
 
9.1. С участието си в тази Кампания участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с 
всички разпоредби и условия на настоящия правилник. 
9.2. Организаторът и Възложителят си запазват правото да променят условията и срока на 
кампанията, но трябва да обяви публично това на Интернет страницата www.emag.bg.  
9.3. В случай на опити за измами над системата, злоупотреба или действия от всякакво естество за 
засягане на имиджа на Организатора или на Възложителя, последният си запазва правото да 
предприеме всички необходими мерки за отстраняване на възникналата ситуация.  
9.5. Организаторът и Възложителят няма да поемат отговорност и не дължи каквото и да е 
обезщетение, в случай че не може да предостави Награда по настоящата Кампания на участник 
поради промяна или блокиране на имейл адреса на участника; неполучаването или непрочитането 
на кореспонденцията с еМАГ от негова страна и др. независимо от причината за това; 
непредоставянето на исканите лични данни или предоставяне на еМАГ на грешни лични данни или 
адрес за доставка или оттегляне на съгласието за обработване на личните данни. 
9.6. Организаторът и Възложителят няма да носят никаква отговорност и няма да дължат      каквито 
и да е обезщетения, в случай че участниците в Кампанията не окажат необхоидмото съдействие на 
еМАГ за предоставяне на наградите, при условията, описани в настоящия правилник     .  
9.7. Данните на банковата карта на участниците няма да бъдат достъпни на еМАГ,Организатора или 
Възложителя, нито ще се съхраняват от еМАГ, Организатора или Възложителя, а само от 
институцията, упълномощена да предоставя съхранение на данни с карти, съответно PayU, 
дружество, създадено и опериращо в съответствие със законите на Полша, регистрирано в 
търговския регистър, воден от съда в Познан – Нове Миасто I, под рег. Номер 0000274399, със 
седалище на ул. Грундвалдска 182, 60-166, Познан, Полша. 
9.8. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за евентуално неудовлетворение, 

оспорвания от страна на участниците и др., които не се отнасят до нарушения на правилата, 

установени с настоящия Правилник и действащата законодателна рамка. 

9.10. Настоящият Правилник се подчинява и тълкува в съответствие със законодателството на 

Република България. 

9.11. Евентуалните спорове относно провеждането на Кампанията между участници и 

Организатора/Възложителя се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат 

отнасяни за разрешаване от компетентния съд в град София. 

 

           


