Условия на промоционалната кампания Препоръчай пакет Full Access в ОББ Мобайл на
приятел

Раздел 1. Организатор на промоционалната кампания
Промоционалната кампания “Препоръчай пакет Full Access в ОББ Мобайл на приятел”
(„Кампанията“) се организира и провежда от „Обединена българска банка“ АД, ЕИК: 000694959,
със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Витоша“ № 89Б, нареченa „Организатор“
или „Банката“.
Настоящите условия са изготвени и публично оповестени към датата на започване на
Кампанията на интернет адреса на Банката: https://www.ubb.bg/ubb-mobile през целия период
на Кампанията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.
Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите условия, като промените
влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта: https://www.ubb.bg/ubbmobile.
Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят
форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или
нарушения на тези Условия. В тези случаи на участниците, нарушили условията не се дължи
награда или каквато и да е компенсация.
Раздел 2. Период на Кампанията
Промоционалната кампания “Препоръчай пакет Full Access в ОББ Мобайл на приятел ” стартира
в 00.01 часа на 30-ти октомври 2020 г. и ще продължи до 23:59 часа на 31-ти декември 2020 г.
или до изчерпване на наградите. В случай на изтичане на кампанията поради изчерпване на
наградите, Организаторът ще оповести това обстоятелство, като публикува уведомление на
интернет адреса на Банката https://www.ubb.bg/ubb-mobile.
Раздел 3. Право на участие
В Кампанията имат право да участват и получат награди клиенти:
3. Физически лица, клиенти на Организатора, сключили с Организатора договор за Пакет
Младежи и Студенти – Full Access до началото на провеждане на кампанията, който е действащ
за периода на нейното провеждане, които са получили на електронна поща или мобилен
телефон регистрирани в системата на Организатора, съобщение от Организатора съдържащо
шестцифрен код за споделяне, съгласно т. 4.1.1 от настоящите Условия, които са препоръчали
пакет Младежи и Студенти Full Access на друго физическо лице на възраст от 18 до 25 години
включително и същото е сключило договор за Пакет Младежи и Студенти – Full Access през
приложението за мобилно банкиране ОББ Мобайл, и е представило на Организатора през
приложението ОББ Мобайл така споделения шестцифрен код в рамките на периода на
промоционалната кампания посочен в раздел 2.
Служители на Организатора и дъщерни компании, или всяко лице, професионално ангажирано
с промоционалната кампания, нямат право на участие.

Раздел 4. Механизъм на Кампанията
4.1 Предметна награда от Организатора се получава при изпълнение на следните условия:
4.1.1. Клиент по т.3 от настоящите Условия получава съобщение от Организатора на електронна
поща или мобилен телефон, регистрирани в системата на Организатора, съдържащо
шестцифрен код, който може да сподели с физическо лице на възраст от 18 до 25 години
включително, което не е сключило договор за пакет младежи и студенти Full Access при
Организатора.
4.1.2. Лицето, получило кода от клиента по т. 3. от настоящите Условия от физическото лице по
предходната т. 4.1.1. и сключило договор за пакет Младежи и Студенти – Full Access в
приложението ОББ МОБАЙЛ в следствие от препоръката, следва да информира Организатора за
активираната услуга, като изпрати споделения му шестцифрен код чрез меню „Съобщение до
ОББ“ в приложението ОББ Мобайл. Сключването на договора и изпращането на споделения
шестцифрен код следва да се осъществят в рамките на периода на промоционалната кампания,
посочен в раздел 2.
4.1.3. След верифициране на изпратената информация от страна на Организатора и
потвърждение за коректно изпълнение на условията по точка 4.1.1 и т.4.1.2 в рамките на
периода на промоционалната кампания, посочен в раздел 2, съответният клиент по т. 3,
препоръчал пакет Младежи и Студенти Full Access има право да получи предметна награда в
клон на Банката по негов избор.
Раздел 5. Награди
5.1 Наградите ще бъдат раздавани на участниците, след проверка от страна на Организатора
дали са изпълнени предпоставките за получаването им съгласно уговореното в настоящите
Условия. При изпълнение повече от веднъж, съответният участник може да получи повече от
една награда.
5.3 Всеки от участниците, изпълнил условията за получаване на награда, ще бъде уведомен
лично от Организатора чрез данните за контакт (телефон или електронна поща), предоставени
от тях. В случай че участник, не може да бъде открит или е подал неточни или непълни данни,
Организаторът не носи отговорност, ако няма възможност да го уведоми лично, както и да
предаде наградата. Наградите ще се раздават на място, банков клон на „ОББ“ АД, съгласно т.
4.1.3., в срок от 10 работни дни, от момента на уведомяването чрез ОББ Мобайл.
5.4 Участниците разбират и се съгласяват, че Банката няма да търси други начини за
предоставяне на наградата, различни от посочените.
5.5 Всички награди ще се получават лично от печелившите участници.
5.6 Участник, определен съгласно настоящите условия за печеливш, има право да се откаже от
наградата. В този случай наградата се включва в количеството нераздадени до момента награди
на Организатора.
5.7 Организаторът ще раздаде следните награди:



Брандиран неопренов кейс
Брандиран клип борд




Брандиран поп сокет
Брандирана чаша

Всеки печеливш участник получава една от четирите вида награди, налични към момента на
получаване на наградата.
Раздел 6. Съгласие за обработка на лични данни и оттегляне на съгласието:
6.1 С участието си в промоционалната кампания и запознаване с настоящите Условия, всички
участници в кампанията са изрично уведомени, че е възможно да се наложи ограничен набор от
личните им данни (Име, телефон, имейл адрес) да бъдат обработвани от Банката за целите на
провеждане на кампанията. Участниците са запознати с документа Информация за обработване
на личните данни на клиенти на ОББ АД, наличен на интернет сайта на Банката www.ubb.bg/ubbmobile, 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.
6.2 Организаторът обработва предоставените от участниците ограничен набор от лични данни
за идентификация на печелившите и за обратна връзка с тях (три имена, имейл адрес и
телефонен номер). В случай на получаване на награда, предоставените лични данни на
пeчелившите могат да бъдат използвани в печатни, или друг вид материали от Организатора
след получаване на изрично съгласие от тяхна страна. Организаторът се задължава при
събиране, обработване и съхраняване на личните данни на участниците, стриктно да спазва
изискванията на действащото европейско и национално законодателство.
6.3 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.
Раздел 7. Общи разпоредби
7.1 Включвайки се в кампанията, участниците се съгласяват да спазват правилата и изискванията
на настоящите Условия.
7.2 Решението на Организатора за определяне на печелившите участници е окончателно.
7.3 Информация за Кампанията може да бъде намерена на адрес www.ubb.bg/ubb-mobile през
целия период на провеждането й (30.10.2020 – 31.12.2020г.).
7.4

„Банката може да изисква участие в публични изяви от страна на победителите.

7.5
Включвайки се в кампанията, участниците се съгласяват да спазват правилата и
изискванията, оповестени публично в промоционалните материали или по друг начин.
Раздел 8. Отговорност
8.1 Банката е организатор на кампанията и носи отговорност за нейното администриране и
провеждане.
Раздел 9. Приложимо право

Настоящите Условия се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на
Република България.
Евентуалните спорове относно провеждането на кампанията се решават по доброволен път. Ако
това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.

