ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА
I. Организатор и Общи Условия на Кампанията
Промоционалната кампания „Спечели от старите си и ненужни електроуреди ”
("Кампанията") се организира и провежда от „Евро Стийл Трейд“ ООД, регистрирано в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 203039195, със седалище в гр. София,
район „Слатина“ и адрес на управление бул. „Шипченски проход“ №43, вх. А (наричан по-долу
"Организатор").
Общите условия ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на
продължителност на Кампанията на интернет страницата www.makmetal.eu
Участвайки в тази Кампания, Участниците приемат задължителността на тези Общи
Условия и се съгласяват да спазват техните и разпоредби.
Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Общите условия
едностранно по своя преценка, като промените влизат в сила само след оповестяването им на
интернет страницата www.makmetal.eu
II. Право на участие
Всяко физическо лице, което притежава електрическо и електронно оборудване.
Не се допускат до участие организаторите от „Eвро Стийл Трейд“ ООД, техните
служители и/или членове на семействата им, както и свързаните с тях лица.
III. Условия за участие
В Кампанията има право да участва многократно всяко физическо лице, относно което са
налице условията, посочени в раздел II, наричано по-долу Участник, като участието в Кампанията
става посредством следния механизъм:
Лицата, желаещи и имащи право да участват, следва да предадат за временно съхранение и
предварително третиране собствено електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), попадащо в
категориите по приложение № 1 и приложение № 3 от Наредбата за излязлото от употреба
електрическо и електронно оборудване. Предаването на ЕЕО се осъществява или на базата за
дейности с отпадъци на Организатора (София, кв. Кремиковци, Индустриална зона) или на
легитимен представител на Организатора, който ще го вземе от дома им, след предварителна
заявка на телефон 0800 14 100 и по график, изготвен от Организатора.
След подписване на приемо-предавателен протокол от страна на Участника и представител
на Организатора, собствеността върху електроуреда се прехвърля изцяло на Организатора.
С подаване на заявка за предаване на ЕЕО, всеки участник дава съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2
от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във
връзка с кампанията.
Участието в Кампанията е безвъзмездно и не е обвързано с покупка на стоки или услуги.
Връчването на наградата може да бъде публично събитие. С участието си в Кампанията,
участниците дават съгласието си, в случай, че спечелят награда, техните имена и снимка да станат
публични и използвани в аудио, фото или видеоматериал от Организатора на
Кампанията, без право на хонорар. Участниците се съгласяват да участват в евентуални
маркетинг кампании на Организатора във връзка с настоящата Кампания.
IV. Териториален обхват на Кампанията
Кампанията се организира и провежда на територията на Република България (София,
Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора), но участие може да бъде заявено и за други населени
места, по отделен график, съставен от Организатора.

В случай, че участник избере да посети някоя от базите за дейности с от отпадъци на
Организатора, разходите за това са за негова сметка.
VI. Награда
Наградата в Кампанията е:
Предплатена карта „ПОДАРЪК”, която важи за покупки от Технополис. Предплатена
карта „ПОДАРЪК” се използва еднократно като стойността и не може да се изплаща в брой. С
предплатена карта „ПОДАРЪК” може да се пазарува с доплащане. За покупката на един
електроуред могат да се използват няколко предплатени карти „ПОДАРЪК” .
Броят на предплатените карти „ПОДАРЪК”, които ще получи участникът зависи от вида и
състоянието на предадения електроуред, по преценка на ОРГАНИЗАТОРА. Оспорването на
резултатите от Кампанията, валидността и верността на който и да е резултат от страна на
участник, няма действие спрямо Организатора.
По свое усмотрение Организаторът може да предостави и друга предметна награда.
VII. Получаване на Наградата
Участниците получават наградата си при предаване на собствен електроуред на легитимен
представител на „Евро Стийл трейд” ООД или негов подизпълнител, по силата на сключен
договор.
Право да получи съответната награда има всеки Участник, който отговаря на поставените
изисквания за участие в настоящите Общи условия.
VIII. Отговорност на Организатора и/или трети лица, заети с Кампанията
С предаване на наградата на Участник, който отговаря на поставените изисквания за
участие в настоящите Общи условия, Организаторът и/или трето лице, заето с Кампанията, се
освобождава от всяка по-нататъшна отговорност.
IX. Забрана за трансформация на наградата
Спечелилият участник в Кампанията може да получи единствено обявената награда, а не
паричната и равностойност.
X. Прекратяване на Кампанията
Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати Кампанията по
всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на общите условия на
Кампанията или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Кампанията се обявява на
интернет адрес страницата www.makmetal.eu. В тези случаи на Участниците не се дължи
компенсация.
IX. Спорове
Всеки потенциален спор между Организатора на Кампанията и Участниците в същата се
решава чрез преговори; при невъзможност за постигане на извънсъдебно решение, спорът ще се
решава от компетентните съдилища в гр.София. Настоящата разпоредба има силата на изрично
споразумение по смисъла на чл. 117, ал.2 от ГПК.

X. Публичност и лични данни
С участието си в настоящата Кампания Участниците декларират и се съгласяват, че
предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в Кампанията и за
ползването на правата, които могат да придобият с участието си в Кампанията, като предоставят
изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни,
включително да ги предоставя на трети лица, както и се съгласяват, че техните имена, снимка или
други лични данни могат да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни
или видео материали от Организатора и/или посочено от последния трето лице, като
Организаторът не дължи заплащане за това, включително, но не само, в случай на получаване на
награда.
Личните данни, събрани по настоящата кампания, се предоставят от Участниците
доброволно. „Евро Стийл Трейд“ ООД е Администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1
от Закона за защита на личните данни.

