ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на конкурса на Денито ООД
„Стани кръстник“
Настоящите официални правила уреждат условията за ползване на приложението “Стани
кръстник”, публикувано на адрес denito.bg
I. Организатор
1. Организатор на играта “Стани кръстник” е „ДЕНИТО ” ООД, с ЕИК 812015320, със
седалище и адрес на управление – гр. Бургас, Северна промишлена зона, бул. „Проф.
Якимов”, представлявано от управителя Стоян Русев, електронна поща:
marketing@denito.bg наричано по-долу за краткост „Организатор”.
2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя официалните правила, като
промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата denito.bg в раздел
ПРОМОЦИИ
Включилите се в конкурса участници следва сами да проверяват на интернет страница с
адрес: denito.bg за промени в официалните правила, като Организаторът на конкурса не е
длъжен да ги информира по друг начин за промени в официалните правила.
II. Териториален обхват
3. Конкурсът се провежда на български език на територията на Република България чрез
уебсайта denito.bg
III. Продължителност на конкурса
4. Конкурсът се провежда в периода от 12 юни 2013 г. до 26 юни 2013 г.
IV. Право на участие в Конкурса
5. Право да участват и получават награди в конкурса имат всички физически лица на
възраст над 18 (осемнадесет) години с местоживеене в Република България с изключение на
служителите на Организатора „Денито” ООД,
и други лица, свързани с организацията на конкурса и членовете на техните семейства.
Непълнолетните и лицата, поставени под ограничено запрещение, могат да участват само
след като получат съгласие на родител или попечител, в т.ч. за използването на средства за
електронна комуникация за участие в конкурса.
6. В случай, че наградата бъде спечелена от непълнолетен участник, за получаването й е
необходимо съгласие на негов родител/попечител.
V. Описание на наградите
7. Потребителите имат възможност да спечелят:

1 луксозен комплект за пикник.
Печелившият участник ще се избере, според направените от него предложения за име
на нова марка салати, изпратени на имейл адрес marketing@denito.bg.
VI. Описание на конкурса “Стани кръстник”
8. Конкурсът “Стани кръстник”, публикувано на адрес denito.bg,
предоставя възможност на потребителите да изпращат свои предложения за име на марка
салати на имейл адрес: marketing@denito.bg, които могат да изпращат до 26 юни. След тази
дата, предстои обработка и проверка на всички предложения за име на нова марка салати, от
комисия сформирана със заповед, което ще продължи до 26 юли, когато ще обявим и
имената на победителя в конкурса на интернет адрес: denito.bg в раздел ПРОМОЦИИ –
„Стани кръстник“.
В случай, че комисията сформирана от Денито ООД, одобри име предложено от повече от
един участник, тогава се взима предвид най – ранно изпратения мейл от участник,
съдържащ съответното име.
VII. Условия за участие
9. Желаещите да участват в конкурса „Стани кръстник“ следва да изпълнят следните
условия:
9.1 Наличие на интернет достъп, за да изпратят имейл с предложения за имена на нова
марка салати
9.2 Прочитане на условията на конкурса на уебсайта denito.bg , в раздел ПРОМОЦИИ –
„Стани кръстник“.
10. Всеки Участник може да изпраща неограничен брой имейли с предложения за име на
нова марка салати на имейл адрес marketing@denito.bg
ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
11. Участниците се съгласяват, че носят отговорността за всички материали в
предложенията, подадени от тях към фен страницата, включително по отношение на
законността, достоверността, автентичността и запазените права на всички такива
материали. Участниците нямат право да предоставят предложения, чието съдържание е
клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява
посегателство върху личните или обществените права, да нарушава правата на които и да е
трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на
който и да е закон. Участниците нямат право да предоствят предложения, които са и/или
съдържат обект(и) на чужди права. С изключение на личната информация, която
Организаторът може да събира от Участниците в съответствие с неговата Политика за
поверителност, всички забележки, предложения, идеи, графики или друга информация,
която Участниците предоставяте на Организатора в това Състезание, стават собственост на
“ДЕНИТО” ООД , дори ако това споразумение е прекратено впоследствие.

12. Организаторът може свободно да копира, разкрива, разпространява регистрира и да
използват по друг начин текстове и материалите, предоставени от Участниците, за всякакви
търговски и некомерсиални цели, без никакви задължения за компенсации или
възнаграждения за това към Участника или към други страни. Организаторът си запазва
правото да изтрива / недопуска до участие на текст, чието съдържание счете за
неотговарящо на темата на Състезанието, в т.ч. клеветническо, нецензурно, заплашително,
оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или
обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да
подтиква към криминални престъпления.
13.1 С изпращането на текст за участие в играта УЧАСТНИЦИТЕ прехвърлят на
Организатора изключителните права на използване на всяко едно от произведенията, които
права включват, но не се ограничават до всички прехвърлими умиществени и
неимиществени авторски права: правото на възпроизвеждането на произведението;
разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от
произведението; публичното показване на произведението; преработката на произведението
(преработка е и приспособяването и внасянето на всякакъв вид промени в произведението,
както и използването на произведението за създаване на ново, производно от него
произведение); предлагането по безжичен път или чрез кабел, или друго техническо
средство на достъп на неограничен брой лица до произведението или до част от него по
начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално
избрани от всеки от тях.
13.2 Правата по предходното изречение се отстъпват за неограничен срок и за територията
на всички държави.
13.3. С участието си в играта, чрез изпращането на своето предложение на обявеният адрес,
УЧАСТНИЦИТЕ декларират, че се задължават да не искат:
- запазване на целостта на произведението и да се противопоставят на всякакви промени в
него, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните им интереси или
личното им достойнство;
- извършване на промени в произведението им, дори и с това да не се нарушават права,
придобити от други лица;
- достъп до оригинала на произведението, когато то се намира във владение на
Организатора или на друго лице и когато това е необходимо с оглед упражняване на
неимуществено или имуществено право, предвидено в този закон;
- спиране на използването на произведението поради промени в убежденията си.
13.4 С изпращането на текст за участие в играта УЧАСТНИЦИТЕ прехвърлят на
Организатора и изрично се съгласяват Организатора да регистрира на свое име и в своя
полза търговски марки или дизайн, инкорпориращи в част или цялост предложението на
участника, без за това да се дължи възнаграждение, освен ако участникът изрично не укаже,
при изпращането на предложението си, че не се съгласява предложението му да може да

бъде използвано в случай, че не бъде обявен за победител. Настоящото ограничение за
Организатора важи в срок 6 месеца от приключване на конкурса.
Обявеният за победител не може да откаже предложението му да бъде използвано.
14. Участниците декларират че са автори на изпратените предложения и, че изпратените
предложения не нарушават чужди права върху интелектуална собственост и освобождават
от отговорност ОРГАНИЗАТОРА относно всякакви претенции на трети лица.
VIII. Получаване на наградите
15. Наградите се доставят за сметка на Организатора в срок от 20 работни дни след края на
конкурса на адрес, посочен от печелившия в имейл, след като Организаторът се свърже с
него, за да поиска данните му за доставка. Наградите се доставят от служител на куриерска
служба.
16. При получаването на награда от куриера, спечелилият участник следва да представи
лична карта или друг документ за самоличност, за да се удостовери, че той е печелившият.
17. Получаването на наградата се удостоверява с предаване на пратката от куриера и
подписване на приемо-предавателен протокол от спечелилия участник.
IX. Използване на наградите
18. Участникът, спечелил наградата в настоящия конкурс, няма право да получи паричния й
еквивалент.
19. Участникът, спечелил наградата в настоящия конкурс, няма право да преотстъпва своята
награда на трети лица преди получаването й.
X. Лични данни
20. Правата на всички Участници в конкурса са защитени в съответствие със Закона за
защита на личните данни. Чрез участието си в конкурса участниците декларират, че са
съгласни личните им данни да бъдат обработвани от организатора или от определено от него
обработващо данните лице, както и да получават информационни материали от страна на
Организатора чрез електронна поща.
21. Целите на събирането на личните данни на участниците в конкурса са:
а) провеждане на настоящия конкурс;
б) информиране на участниците относно предстоящи събития, други игри и промоционални
кампании, организирани от Организатора.
в) Доставяне на спечелени награди
22. Всеки Участник има право да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите
лични данни от базата данни на Организатора като изпрати писмено искане до Организатора
на посочения имейл адрес в т.1.

23. Организаторът се задължава да не предоставя личните данни на трети лица, с
изключение единствено на лицата, определени от него да обработват данните във връзка с
конкурса както и на куриерската фирма за доставка на наградата.
24. Организаторът се задължава да не следи, редактира или разкрива на трети лица каквато
и да е лична информация за участниците или за начина, по който ползват приложението
„Стани кръстник“.
XI. Прекратяване на конкурса
25. Конкурсът се прекратява с изтичането на неговия срок, посочен в настоящите
Официални правила.
26. Организаторът има неотменимото право да прекрати конкурса по всяко време преди края
на първоначално обявената продължителност, като обяви това обстоятелство публично на
страницата на „Денито“ ООД на адрес: denito.bg в раздел ПРОМОЦИИ или по друг
подходящ начин.
В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация.
XII. Други
27. Официалните правила на конкурса са изготвени и публично оповестени и достъпни за
целия период и продължителност на конкурса на интернет адрес denito.bg в раздел
ПРОМОЦИИ.
28. Като участват в конкурса на Организатора, чрез изпращане на имейл с предложения за
име на нова марка салати, Участниците се съгласяват да спазват условията на настоящите
Официални правила.
29. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани
да участват в конкурса, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези
обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация пренесена с
прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, заради действия на ползвателите
на интернет страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или
други технически средства по време на конкурса. Тези обстоятелства могат да се дължат
също на технически проблеми, които да попречат на функционирането на интернет връзката
и/или на софтуера, и/или интернет доставчика, причинени от технически проблеми и/или
голям трафик на мрежата или страницата, или и двете. Друга причина за тези обстоятелства
могат да бъдат повреди или недостатъци, които да се отразят върху оборудването,
приложенията и/или личните данни, принадлежащи на Участниците или трети лица след
записване за участие в конкурса. Тези обстоятелства също могат да се дължат на промени на
нормативната уредба, които да повлияят на процедурата и изпълнението на конкурса (като
решения на институциите, настъпване на форсмажорни обстоятелства и други).
31. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на конкурса и Участниците в
същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се
решава от компетентните съдилища в Република България.

