ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯ „СПЕЧЕЛИ ВАУЧЕР ЗА 100 ЛЕВА“
1.ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
„КРЕДИТ ТАЙМ” ЕООД, ЕИК 203615520, седалище и адрес на управление: гр.
София 1729, район Младост, ж.к. "Младост – 1А", ул."Анна Ахманова" № 9,
представлявано от управителя Михаела Тодорова Иванова
2.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА
КАМПАНИЯТА е валидна за територията на населените места, в които
Организаторът предлага финансови услуги, чрез Представителните си офиси.
3.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА
КАМПАНИЯТА е валидна от 05.08.2019г. до 31.08.2019г. включително.
След изтичане на посочения по-горе
прекратяват своето действие.
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4.УЧАСТНИЦИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
В КАМПАНИЯТА имат право да участват всички дееспособни физически лица
(„Участници”, „Потребители”), които през периода на валидност на
КАМПАНИЯТА, а именно – от 05.08.2019г. до 31.08.2019г. включително,
усвоят кредит в Представителен офис на Организатора, заявят желанието си
за участие в КАМПАНИЯТА и обслужват редовно и без просрочие кредита си.
5.НАГРАДИ, МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ИМ И ПОЛУЧАВАНЕ
Наградата в настоящата КАМПАНИЯ представлява:
3 /три/ броя ваучери на стойност 100 /сто лева/ за покупка от Office 1.
Право да участва в играта ще има всеки участник в настоящата КАМПАНИЯ,
които през периода на валидност на КАМПАНИЯТА, а именно – от 05.08.2019г.
до 31.08.2019г. включително, усвои кредит в Представителен офис на
Организатора, заяви желанието си за участие в КАМПАНИЯТА и обслужва
редовно и без просрочие кредита си.
На 05.09.2019г. на случаен принцип чрез ТОМБОЛА в присъствието на
комисия от трима членове, назначена от Организатора, която ще удостовери
законосъобразността на тегленото, ще бъдат изтеглени имената на
печелившите Участници, регистрирани за участие съгласно настоящите Общи
условия, които имат право да получат награда, както и имената на резервни
печеливши Участници. Печелившите и резервните печеливши участници не
следва да имат просрочие при обслужване на кредита си към момента на
теглене на томболата.
Имената на печелившите участници ще бъде обявени на Интернет-страницата:
www.credittime.eu и Facebook страницата на Организатора. С цел да се
съхранят личните данни на печелившите, ще бъдат публикувани единствено
първото име и фамилията на печелившите.

Спечелилите участници от КАМПАНИЯТА ще бъдат потърсени от представител
на Организатора, за да бъдат уведомени за спечелената награда, на
телефонния номер, предоставен при усвояването на кредит.
В случай, че представителят на Организатора не успее да се свърже с
печелившия в срок до 2 дни, същият губи право на наградата си и тя се
предоставя на изтегления резервен печеливш участник. В случай, че
Организаторът не успее да се свърже и с резервния печеливш участник,
наградата не се предоставя.
6.ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Независимо от броя кредити, усвоени от участник в настоящата КАМПАНИЯ,
през периода на нейната валидност, участникът ще има право да получи само
един брой награда.
Получаването на наградата
Победителя и Организатора.
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7.ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
В КАМПАНИЯТА нямат право да участват:
-Служители и сътрудници на Организатора, които към датата на стартиране на
настоящата КАМПАНИЯ са в трудово или гражданско правоотношение с него;
-Близки и роднини на служителите или сътрудниците на Организатора, с
които служителите или сътрудниците живеят съвместно в едно домакинство,
независимо от това дали към датата на стартиране на настоящата КАМПАНИЯ
служителите или сътрудниците на Организатора са или са били в миналото в
трудово или гражданско правоотношение с Организатора;
8.ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА
Организаторът е отговорен за провеждането на КАМПАНИЯТА, съобразно
разписаните в настоящите Общи условия правила.
Отговорност на Организатора е да осигури наличието на горепосочената
награда в настоящата КАМПАНИЯ и тя да бъде дадена във вида и по начина,
описани в настоящите Общи условия.
Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с
невъзможност за достъп до информация, във връзка с КАМПАНИЯТА,
включително и за възникнали технически проблеми по поддържането на сайта
– www.credittime.eu, в случай, че не са по негова вина.
9.ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ
Всеки Участник има право да отправи писмена жалба, във връзка с
настоящата КАМПАНИЯ, считано от датата на откриването й в срок до
13.09.2019г. Жалбите се подават в Представителните офиси, попадащи в
обхвата на КАМПАНИЯТА, или по пощата, с обратна разписка. За жалбите,

подадени по пощата, срокът се счита за спазен, съобразно положената дата на
пощенското клеймо.
Жалбите трябва задължително да съдържат имената на жалбоподателя,
неговия пълен адрес, обстоятелствата, станали причина за жалбата и подпис
на жалбоподателя.
Жалбите се разглеждат от 3-членна комисия на Организатора в срок от 7
(седем) календарни дни от датата на получаването им, като при
разглеждането им се прилагат правилата на настоящата КАМПАНИЯ.
Решението на комисията е окончателно, като жалбоподателят се уведомява за
него в 5-дневен срок от вземането му – писмено, на посочения в жалбата
адрес.
10.ЛИЧНИ ДАННИ
КАМПАНИЯТА се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита
личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (ЕП) и
на Съвета от 27.04.2016г., в сила от 25.05.2018г. (Регламента).
При усвояване на кредитния продукт от Организатора, в периода на
провеждане на настоящата КАМПАНИЯ, всеки участник следва да изрази
писмено желанието си да участва в нея и да даде съгласието си
Организаторът да обработи личните му данни за целите на настоящата
КАМПАНИЯ, в качеството си на администратор на лични данни.
При изразяване на съгласие за участие в настоящата КАМПАНИЯ, респективно
за обработка на личните данни за целите на настоящата КАМПАНИЯ, всеки
един участник следва да бъде запознат от Организатора с информацията по
чл. 13 от Раздел 2 на Регламента, в това число, но не само с координатите за
връзка с отговорника по защита на данните, с целите на събирането и
обработването на личните данни на съответния участник, с категориите
получатели, пред които данните могат да бъдат разкрити (ако има такива),
както и със сроковете, за които личните данни ще се съхраняват.
Организаторът на КАМПАНИЯТА следва да информира всеки един участник за
правата му по смисъла на Регламента, в това число, но не само за правото му
на достъп до личните му данни, за правата на коригиране, изтриване и
ограничаване на обработването на личните му данни, както и за правото му
да възразява срещу тяхното обработване. Организаторът е длъжен да
предостави на всеки един участник информация за своите координати, на
които участник в настоящата КАМПАНИЯ да може да упражни своите права,
произтичащи от Регламента.
11.ДРУГИ УСЛОВИЯ
Правилата на КАМПАНИЯТА са задължителни и еднакви за всички участващи в
нея лица, като всеки Участник е длъжен да ги спазва.
Победителите, получили награда съгласно настоящите Общи условия, нямат
право да получат парична равностойност на наградата, да я заменя за други
продукти или да я преотстъпва на трето лице преди получаването й.

След изрично волеизявление – съгласие за целта, от съответния печеливш
Участник в КАМПАНИЯТА, неговото име ще бъдат обявено като печелившо в
електронни и печатни медии, включително и негови снимки ще бъдат
публикувани в тези медии, като за това няма да му се дължи заплащане.
Правилата на КАМПАНИЯТА са публично оповестени и достъпни за целия
период на продължителност на КАМПАНИЯТА в представителните офиси и
Интернет страницата на Организатора на адрес: www.credittime.eu, с цел
тяхната общодостъпност.
Всяко лице има право да изяви волята си да не участва в КАМПАНИЯТА, макар
всички условия да са налице.
Настоящите Условия са в сила по отношение единствено на описаната в тях
КАМПАНИЯ и се прилагат за периода на нейното действие. Всички други
кампании, промоции, игри и томболи, организирани от Организатора, ще се
регламентират от отделни Общи условия или Регламенти.
Организаторът на КАМПАНИЯТА си запазва правото да променя настоящите
Общи условия и правила за провеждането й, както и териториалния и
времевия обхват на КАМПАНИЯТА, като за целта е длъжен да публикува
промяната в Общите условия, най-малко 1(един) ден преди да са влезли в
сила, на своята Интернет страница.
НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ
ОРГАНИЗАТОРА.
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