ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
на промоционалната кампания Използвай ОББ Мобайл и спечели смартфон.

Раздел 1. Организатор на промоционалната кампания и официални правила
Промоционалната кампания “Използвай ОББ Мобайл и спечели награда” („Кампанията“) се
организира и провежда от ОББ АД, ЕИК: 000694959, със седалище и адрес на управление в гр.
София, бул. „Витоша“ № 89Б, наречен Организатор.
Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване
на Кампанията и са свободно достъпни на интернет адрес www.ubb.bg/ubb-mobile през целия
период на Кампанията, в съответствие с изискванията на приложимото българско
законодателство.
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 Официални правила. В тези случаи, на участниците не се дължи каквато и да
е компенсация.
Раздел 2. Територия на Кампанията
Кампанията се организира и провежда на цялата територия на Република България.
Раздел 3. Период на Кампанията
Промоционалната кампания “Използвай ОББ Мобайл и спечели награда” стартира в 00.01 часа
на 8-ви април 2019 г. и ще продължи до 23:59 часа на 26-ти май 2019 г.
Раздел 4. Право на участие
В Кампанията имат право да участват всички клиенти – физически лица на „ОББ“ АД, с изтеглена
и активирана апликация ОББ Мобайл до 31-ви март 2019 г. включително.
Служители на „ОББ“ АД и дъщерни компании, или всяко лице, професионално ангажирано с
промоционалната кампания, нямат право но участие.
Раздел 5. Механизъм на Кампанията
5.1 Всеки клиент на ОББ Мобайл, с активирано мобилно банкиране преди старта на кампанията,
участва в томбола за спечелване на награда ваучер на стойност 600 лева от технологична верига
при извършване на която и да е от следните операции през ОББ Мобайл, независимо от
стойността на операцията в рамките на една седмица:
- плащане на комунална услуга
- разсрочване на покупка с кредитна карта
- извършване на два парични превода, с изключение на преводи между собствени сметки.
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5.2. На случаен принцип, в присъствието на нотариус, ще бъде изтеглен един участник, извършил
над 10 (десет) парични превода (с изключение на преводи между собствени сметки) в периода
на кампанията (08.04.2019 – 26.05.2019) и който ще получи голямата награда ваучер на стойност
1500 лева от технологична верига, за покупка на смартфон по избор.
Клиентите са запознати с документа Информация за обработване на личните данни на клиенти
на ОББ АД, наличен на интернет сайта на Банката www.ubb.bg/ubb-mobile, 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.
Раздел 6. Награди
6.1 За периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 7 /седем/ ваучера на стойност 600 лева.
6.2 Томбола за награда един ваучер на стойност 600 лева, се провежда всяка календарна
седмица в периода на кампанията, като в томболата участват клиенти, извършили поне една от
изброените в т. 5.1 операции в рамките на седмицата. Участници, спечелили седмична награда
ваучер на стойност 600 лева, нямат право да участват в следващи тегления, както и в томболата
за голямата награда съгласно т. 5.2.
6.3. Обявяване на печелившият клиент, ще се извършва както следва:
- 19.04.2019г. – за операции извършени в периода 08.04.2019г. – 14.04.2019г.
- 25.04.2019г. – за операции извършени в периода 15.04.2019.г – 21.04.2019г.
- 03.05.2019г. – за операции извършени в периода 22.04.2019г. – 28.04.2019г.
- 10.05.2019г. – за операции извършени в периода 29.04.2019г. – 05.05.2019г.
- 17.05.2019г. – за операции извършени в периода 06.05.2019г. – 12.05.2019г.
- 23.05.2019г. – за операции извършени в периода 13.05.2019г. – 19.05.2019г.
- 31.05.2019г. – за операции извършени в периода 20.04.2019г. – 26.04.2019г.
При всяко теглене, ще бъдат изтегляни трима резервни участници.
6.4 След изтичането на периода на кампанията измежду участници, извършили 10 (десет) или
повече парични превода (с изключение на преводи между собствени сметки), съгласно 5.2 и
които не са получили награда посочена в т. 6.2, ще бъде изтеглен на случаен принцип, в
присъствието на нотариус, един участник, който ще получи голямата награда ваучер на стойност
1500 лева от технологична верига, за покупка на смартфон по избор. Тегленето на печелившия
участник ще се състои на 31.05.2019г.
6.5 След изтеглянето на всяка от наградите „ОББ“ АД ще уведомява печелившите участници чрез
данните за контакт, предоставени от тях. В случай че наградата 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 изтеглен участник, съгласно списък на резервните участници.
6.6 Всички награди ще се ползват лично от печелившите участници.

6.7 Участник, определен съгласно настоящите официални правила за печеливш има право да се
откаже от наградата. В този случай за печеливш се смята следващия изтеглен от резервите.
6.8 Печелившите участници приемат, се съгласяват, че при получаването на наградата могат да
бъдат интервюирани и/или заснети от страна на ОББ АД и му предоставят безусловното и
изключителното право да реши дали, по какъв начин, за какъв период и територия да излъчва и
разпространява кадрите с тяхно участие..
Раздел 7. Съгласие за обработка на лични данни и оттегляне на съгласието
7.1 С участието си в промоционалната кампания и запознаване с настоящите Официални
правила, всички участници в кампанията с инсталирано приложение ОББ Мобайл са изрично
уведомени, че е възможно да се наложи ограничен набор от личните им данни (Име, телефон,
имейл адрес и номер на карта) да бъдат обработвани от Банката за целите на провеждане на
кампанията и за участие в томбола. 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/ubb-mobile , 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.
7.2 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, имейл адрес и телефонен номер могат 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.
7.3 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 8. Общи разпоредби
8.1 Включвайки се в кампанията, участниците се съгласяват да спазват правилата и изискванията
на настоящите правила. 8.2 Решението на „ОББ“АД за определяне на печелившите участници е
окончателно.
8.2 Информация за Кампанията може да бъде намерена на адрес www.ubb.bg/ubb-mobile през
целия период на провеждането й (08.04.2019 – 26.05.2019г.).
8.3. Клиенти, с активирано приложение ОББ мобайл, след старта на кампанията 08.04.2019г. не
мога да участват в томболата за наградите.
Раздел 9. Отговорност
9.1 „ОББ“ АД е организатор на кампанията и носи отговорност за нейното администриране и
провеждане.
Раздел 10. Приложимо право

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

