Условия на промоционална кампания
„Весел старт на учебната година с ОББ и Mastercard®“
валидна за клиенти притежаващи карти Mastercard®, издадени от „Обединена българска
банка“ АД (ОББ“ АД)
1.
Периодът на настоящата промоционална кампания започва в 00:01 часа на
01.09.2019 г. и изтича в 23:59 часа на 30.09.2019 г.
2.
Всички картодържатели с персонални кредитни карти и дебитни карти “Mastercard”,
издадени от „ОББ“АД до 31.08.2019г. включително, които в периода на промоционалната
кампания са направили минимум 1 (една) трансакция на минимална стойност 10 (десет)
лева на физически или виртуален ПОС /безконтактно или контактно/, ще участват в томбола
с награди. Трансакции с международен код на търговеца 7995 (залагане и хазарт) и
трансакции с корпоративни карти не се включват в настоящата кампания.
3.
За периода на кампанията, ще бъдат раздадени общо 300 /триста/ предметни
награди, като след изтичането на периода на кампанията ще бъдат изтеглени на случаен
принцип, в присъствието на нотариус, печеливши участници, които ще получат предметни
награди.
4.
„ОББ“ АД ще раздаде следните награди:
 300 (триста) комплекта брандирани спортни сака и учебни пособия.
5.
На клиент, отговарящ на условията по т.2, може да бъде присъдена само една
предметна награда в настоящата кампания.
6.
Наградите се теглят на случаен принцип след изтичане на промоционалния период.
„ОББ“ АД ще уведоми печелившите участници чрез данните за контакт, предоставени от
тяхна „ОББ“ АД и налични в системата на Банката към датата на теглене на наградите. В
случай че предметната награда е спечелена от участник, който е подал неточни или непълни
данни, или не може да бъде открит, наградата ще бъде предоставена на следващия по ред
участник, който е изтеглен, съгласно списък на резервните участници, изтеглени за
спечелването на награда.
7.
Всички награди ще се получават лично от печелившите участници на място, в посочен
банков клон на „ОББ“ АД, в срок от 15 работни дни, от момента на уведомяването. В случай
че печеливш участник не се яви да получи наградата в 15 дневен срок, наградата ще бъде
предоставена на следващия по ред участник, който е изтеглен, съгласно списък на
резервните участници, изтеглени за спечелването на награда.
8.
Наградите нямат паричен еквивалент. В случай че наградата не е налична, „ОББ“ АД
си запазва правото да я замени за друга награда с идентична или по-висока стойност.
9.
Печеливш участник, определен съгласно настоящите условия, има право да се откаже
от награда.
10.
„ОББ“ АД може да изисква участие в публични изяви от страна на победителите.
11.
С участието си в промоционалната кампания и запознаване с настоящите Общи
условия, всички картодържатели, притежатели на персонални кредитни и дебитни карти
“Mastercard”, издадени от „ОББ“ АД, изрично са уведомени, че е възможно да се наложи
ограничен набор от лични им данни (Име, телефон и номер на карта) да бъдат обработвани
от Банката за целите на организиране и провеждане на кампанията и за участие в томбола.
Картодържателите са запознати с документа Информация за обработване на личните
данни на клиенти на ОББ АД, наличен на интернет сайта на Банката www.ubb.bg., изготвен в
съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27.04.2016г. и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Банката предприема

всички необходими технически и организационни мерки за да осигури защитата на данните
на своите клиенти.
12.
„ОББ“ АД обработва предоставените от участниците ограничен набор от лични данни
за идентификация на победителите и за обратна връзка с тях. В случай на получаване на
награда, предоставените лични данни – три имена, могат и да бъдат използвани в печатни,
или друг вид материали от Банката, след получаване на изрично съгласие от тяхна страна
Банката се задължава при събиране, обработване и съхраняване на личните данни на
участниците, стриктно да спазва изискванията на действащото европейско и национално
законодателство.
13.
Всеки участник може по всяко време да възрази/оттегли съгласието си срещу
обработване на личните му данни за целите на организиране и провеждане на кампанията, с
писмено изявление, което прекратява последващо обработване на личните му данни за
конкретната цел.
14.
Включвайки се в кампанията, участниците се съгласяват да спазват правилата и
изискванията, оповестени публично в промоционалните материали или по друг начин.
15.
Решението на „ОББ“ АД за определяне на печелившите картодържатели е
окончателно.
16.
„ОББ“ АД е организатор на кампанията и носи отговорност за нейното
администриране и протичане.
17.
Кампанията се провежда като част от лоялна програма UWIN за картодържатели на
„ОББ“ АД.
19. Служители на „ОББ“ АД и дъщерни компании, или всяко лице, професионално
ангажирано с промоционалната кампания, нямат право на участие.
20.

Организатор на промоционалната кампания е „ОББ“ АД.
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