Промоция на WHISKAS „Имаш Котка, Имаме Подарък!“
Официални правила на промоцията
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА. ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОФИЦИАЛНИ
ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ
1.1 Организатор на промоцията WHISKAS „Имаш Котка, Имаме Подарък!“
(“Промоция”) е "МАРС ИНКОРПОРЕЙТЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 831142767, със
седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“,
ул. „Лъчезар Станчев“ No 5, бл. Б, ет. 10 (“Организатор на промоцията”), а се
изпълнява и провежда от "ИНТУИТ" ЕООД, ЕИК 131300541, със седалище и адрес на
управление: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 28, ет. 4 (“Изпълнител”). Участниците в
Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу
официални правила на Промоцията (наричани тук по-долу “Официални правила”).
1.2 Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия
период
на
продължителност
на
Промоцията
на
http://www.whiskas.bg/
1.3 Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя
Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им
оповестяване на http://www.whiskas.bg/.
РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
От 00.00 часа на 24.02.2016 г. до 24.00 часа на 25.03.2016 г.
РАЗДЕЛ 4. ДЕФИНИЦИИ
4.1 ”Участник” е всяко дееспособно физическо лице, над 14 години, което пребивава
на територията на Република България, което е направило Регистрация на Интернет
страницата http://www.whiskas.bg/ или на тел. 0800 193 01, или в търговски обект, в
който се провежда промо акция от екип промоутъри.
4.2 „Регистрация” е лично въвеждане на данни за Участник на интернет страница
на адрес http://www.whiskas.bg/, или на тел. 0800 193 01, или попълване и подписване
на Регистрационен талон в търговски обект, в който се провежда промо акция от екип
промоутъри, чрез попълване на информация за име и фамилия, адрес за доставка на
подарък, телефон, имейл, вид котка, запознаване и приемане на Официалните правила.
4.3 „Регистрационен талон“ е талон с уникален номер за участие в Промоцията, по
време на промо акция от екип промоутъри в търговски обект, на който Участник
саморъчно записва информация за име и фамилия, адрес, телефон за връзка, имейл,
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вид котка, съгласява се с Официалните правила и саморъчно се подписва. Срещу този
Регистрационен талон Участника получава своя подарък на място в търговския обект.
4.4 „Интернет страница” е интернет страница с адрес http://www.whiskas.bg/.
4.5 „Подарък” е а) три броя (не е задължително да са с еднакъв вкус, по преценка на
Организатора на промоцията) Whiskas пауч за котки над 1-годишна възраст:
Вид на продукта1
Whiskas Pouch 100g Пилешко в желе 24/264
Whiskas Pouch 100g Заешко в кремообразен сос 24/264
Whiskas Pouch 100g Телешко в кремообразен сос 24/264

Преп. цена на
рафта с ДДС в лв.
0,75
0,75
0,75

или б) три броя (не е задължително да са с еднакъв вкус, по преценка на Организатора
на промоцията) Whiskas пауч за малки котенца на възраст между 2 и 12 месеца:
Вид на продукта2
Wh Pouch 100g Джуниър Птиче в сос Грейви 24/264

Преп. цена на
рафта с ДДС в лв.
0,83

4.5 „Продукти участващ в Промоцията“ са продуктите раздавани като подаръци по
т. 4.4. по-горе.
РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1 Промоцията е отворена за участие на всички дееспособни физически лица над 14
години, с изключение на служителите на Изпълнителя, служители на Организатора
на промоцията, както и техни роднини, включително: деца, родители, братя, сестри,
съпрузи.
5.2 В случай, че бъде установено, че някой от Участниците е под 14 г., Организаторът
на Промоцията има право да го дисквалифицира.
5.3 В случай, че някой от спечелилите Участници се окаже под 14 г., Организаторът на
Промоцията има право да откаже да му предостави Подарък.
5.4. Организаторът на промоцията си запазва правото да потърси съгласие на родител
на Участник на възраст между 14-18 г. по време на регистрацията и/или преди да
изпрати Подаръка.

РАЗДЕЛ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ
1
2

храна за домашни любимци – котки, негодна за консумация от хора.
храна за домашни любимци – котки, негодна за консумация от хора.
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В Промоцията участват продукти от следните разфасовки:
Вид на продукта3
Whiskas Pouch 100g Пилешко в желе 24/264
Whiskas Pouch 100g Заешко в кремообразен сос 24/264
Whiskas Pouch 100g Телешко в кремообразен сос 24/264

Преп. цена на
рафта с ДДС в лв.
0,75
0,75
0,75

и б) три броя Whiskas пауч за малки котенца на възраст между 2 и 12 месеца:
Вид на продукта4
Wh Pouch 100g Джуниър Птиче в сос Грейви 24/264

Преп. цена на
рафта с ДДС в лв.
0,83

За участие в Промоцията не се изисква покупка на продукти от страна на
Участниците. Посочването на Продуктите, участващи в Промоцията е единствено с
оглед посочване на продукти на Организатора на промоцията, за които цели
популяризиране чрез Промоцията.
РАЗДЕЛ 7. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
7.1 Желаещите да участват в Промоцията следва да направят Регистрация на интернет
страница на адрес http://www.whiskas.bg/ или на тел. 0800 193 01, или в търговски
обект, в който се провежда промо акция от екип промоутър, чрез попълване на
Регистрационен талон по време на промо акциите. Срещу Регистрационния талон
Участниците получават своя Подарък в търговския обект по време на промо акциите.
7.1.1 За целите на Регистрацията, по избрания от Участника способ (интернет, телефон,
промо акция на живо), Участниците се съгласяват и дават позволение Изпълнителя на
Промоцията и лицата посочени в раздел Защита на личните данни да събират и
обработват следните данни за Участника:










Име и фамилия – задължително;
Валиден имейл адрес – задължително;
Телефон – задължително;
Улица и номер – задължително;
Адрес – задължително;
Пощенски код – задължително;
Град – задължително;
Блок, вход, етаж5 – задължително;
Вид котка – зряла над 1-годишна възраст или малка котка на възраст между 2-12
месеца – задължително.

3

храна за домашни любимци – котки, негодна за консумация от хора.
храна за домашни любимци – котки, негодна за консумация от хора.
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Или еквивалент ако няма съответните параметри адреса
4

3

Тази фаза е задължителна и от нея зависи приключването на Регистрацията за целите
на Промоцията.
7.1.1.1 Регистрацията на http://www.whiskas.bg/ може да се извърши по всяко време на
денонощието, като е безплатна (не включва тарифен план за ползване на мобилен
интернет или интернет услуга от доставчик) за Участниците. След извършване на
регистрацията Изпълнителят ще изпрати автоматично електронно съобщение до
регистриралия се Участник.
7.1.1.2 Регистрацията на тел. 0800 193 01 може да се извърши всеки ден от 9:00 до 20:00
часа, като на 03.03.2016 г. телефонната линия няма да работи поради Националния
празник на Р. България. В дните 04.03.2016 г. 05.03.2016 г. и 06.03.2016 г. телефонната
линия ще работи с Участници от 10:00 до 18:00 часа. С позвъняване на тел. 0800 193 01
Участниците заявяват, че са запознати с Официалните правила, приемат Официалните
правила и дават съгласие техните лични данни да бъдат събрани и обработени съгласно
настоящите Официални правила. Участниците се задължават да предоставят верни
данни, като могат да предоставят данни само и единствено за себе си. Поради начина на
предаване на информация, посредством телефон, е възможно да се допуснат грешки.
Изпълнителят си запазва правото да отстрани допуснати грешки, но не поема
задължение за тяхното отстраняване ако това би било свързано с прекомерни разходи и
усилия от негова страна.
7.1.1.3 Регистрацията чрез попълване на Регистрационен талон се извършва в момента
на провеждане на промо акция на живо в търговски обект от екип промоутъри.
Участниците се задължават да предоставят верни и точни данни, като могат да
предоставят данни само и единствено за себе си.
7.1.1.4 Регистрацията независимо от избрания от Участника способ (интернет, телефон,
промо акция на живо) се провежда на български език.
7.1.2 За участие в Промоцията не се изисква покупка от страна на Участник.
7.1.3 Всеки Участник може да извърши само една Регистрация независимо от метода на
Регистрация.
7.2 Организаторът на промоцията насърчава да участват в Промоцията само лица,
които наистина отглеждат котка.
7.3 Всеки един Участник завършил успешно Регистрация ще получи един Подарък.
7.4 Регистрацията ще се счита за успешна ако са представени всички задължителни
данни, данните са точни и верни, валидни имейли и телефони, Регистрацията е
извършена на български език и е посочен адрес на територията на Р. България.
РАЗДЕЛ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ
4

8.1 За валидна се счита всяка Регистрация, която е извършена при условията на раздел
2, 3, 5, 6 и 7 по-горе.
8.2 Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху Промоцията и всички
действия, извършвани с цел да бъдат заблудени Изпълнителя и Организатора на
Промоцията. При установяването на такива действия, Участникът се лишава от правото
да получи Подарък. Участниците следва да предоставят данни единствено и само за
себе си, а не за други лица, като тези данни трябва да са на български език, да са верни
и точни.
8.3 Забранени са действия от страна на Участници в Промоцията, с които се цели
спечелване на повече на брой Подаръци посредством използване на средства и методи,
различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила.
При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да
доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на Подаръците,
Организаторът на промоцията си запазва правото да дисквалифицира съответния
Участник или Участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечеления в
резултат на такива действия Подарък.
8.4 В случай, че по време на Промоцията или след нейния край бъде установено, че
Участник не отговаря на условията на настоящите Официални правила, то той/тя губи
правото си да получи Подаръка по т. 9.1, буква а и б.
8.5 Изпълнителят и Организаторът на промоцията не поемат отговорност ако печеливш
Участник е предоставил:
 невалиден, неработещ, изключен телефон;
 непълен или неточен адрес за доставка на Подарък или по друг начин е
възпрепятствал нормалното получаване на Подарък;
 данни изписани нечетливо или не на български език;
 грешна информация за възраст на котката;
 грешно продиктувани данни при Регистрация по телефон;
 и/или други нередности, допуснати по вина на Участника.
РАЗДЕЛ 9. ОПИСАНИЕ НА ПОДАРЪЦИТЕ
9.1 Подаръците в Промоцията WHISKAS „Имаш Котка, Имаме Подарък!“ са както
следва:
а) три броя Whiskas пауч за котки над 1-годишна възраст:
Вид на продукта
Whiskas Pouch 100g Пилешко в желе 24/264
Whiskas Pouch 100g Заешко в кремообразен сос 24/264

Преп. цена на
рафта с ДДС в лв.
0,75
0,75
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Whiskas Pouch 100g Телешко в кремообразен сос 24/264

0,75

Или
б) три броя Whiskas пауч за малки котенца на възраст между 2 и 12 месеца:
Преп. цена на
рафта с ДДС в лв.
0,83

Вид на продукта
Wh Pouch 100g Джуниър Птиче в сос Грейви 24/264

(храна за домашни любимци – котки, негодна за консумация от хора).
9.2 Всеки Участник може да получи само един Подарък по т. 9.1.
РАЗДЕЛ 10. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДАРЪЦИ
10.1 В 45 дневен срок след края на Промоцията, Участниците с Регистрация на
Интернет страницата или на тел. 0800 193 01 ще получат своя Подарък по куриер за
сметка на Организатора на промоцията. Подаръкът се изпраща на Участниците от
Изпълнителя на посочения от Участника адрес по време на Регистрацията.
10.2 В случай, че Участник не може да бъде намерен на посочения от него адрес при
първо посещение, куриерите, използвани от Организатора на промоцията, оставят
съобщение, в което са упоменати деня и часа на посещението, както и информация, че
пратката седи в рамките на 10 дни в офис на куриерската служба. Ако Участникът не
осъществи връзка с тях в рамките на 10 дни, за да потърси пратката и да я получи, то
същата се връща на Организатора на промоцията и Участникът губи правото си да я
получи. Организаторът на промоцията може да реши да направи повторен разход за
куриерска услуга за доставка на Подарък до Участник, загубил правото си на Подарък,
по свое усмотрение, без това да му се вменява като задължение.
10.3 Ако лицето, което получава пратката, е различно от лицето, записано като
получател от оторизирания куриер, то следва да запише трите си имена и да положи
подписа си /след представяне на документ за самоличност за справка/, за да удостовери
получаването на пратката от името на посочения получател.
10.4 Участниците с Регистрация по време на промо акция в търговски обект ще получат
своя подарък на място в търговски обект от екипа Промоутъри.
РАЗДЕЛ

11.

ОТСЪСТВИЕ

НА

ПАРИЧНИ

АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна/замяна на Подарък с неговата парична равностойност или с друг
подарък, пари и други изгоди.
РАЗДЕЛ 12. ОТГОВОРНОСТ
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12.1 Всички Регистрации преди началния ден и след определения краен срок на
Промоцията по Раздел 3, както и Регистрации, в които не са успешни или не отговарят
на условията, съгласно Раздел 7 от Официалните правила, се считат за невалидни.
12.2 Организаторът на промоцията не се задължава да води кореспонденция за
неуспешни Регистрации.
12.3 Изпълнителят и Организаторът на промоцията не отговарят за поносимост на
котешката храна от различните породи/видове/възраст котки.
12.4. Изпълнителят и Организаторът на промоцията не отговарят за случай на
консумация на котешката храна от хора.
РАЗДЕЛ 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Организаторът на промоцията има неотменимото право да прекрати Промоцията по
всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят
материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни
обстоятелства. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация.
РАЗДЕЛ 14. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
Всеки потенциален съдебен спор между Изпълнителя, Организатора на промоцията и
Участниците се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на
такава спорът се решава от компетентния съд в България.
РАЗДЕЛ 15. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
15.1 Доброволното предоставяне на лични данни (съгласно законовата дефиниция,
изхождаща от Закона за защита на личните данни ("ЗЗЛД")) от страна на Участник за
целите на Регистрацията, Промоцията и получаването на Подарък e необходимо
условие за участие в Промоцията. Включвайки се в настоящата Промоция,
Участниците предоставят доброволно личните си данни и дават съгласието си тези
данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от Изпълнителя,
упълномощени от тях лица, подизпълнители, куриерски фирми, Организатора на
промоцията и/или друго дружество, част от групата компании на Организатора на
промоцията: за целите на а) участие в Промоцията, б) доставка на Подарък от
куриерска фирма, в) кореспонденция с Участниците относно Промоцията, г)
информиране на Участниците за бъдещи активности, маркетингови проучвания и игри,
организирани от Организатора на промоцията и Изпълнителя, е) изпращане на
поздравления за различни празници от Изпълнителя от името на Организатора на
промоцията или от собствено име, ж) изпращане на информация за различни събития
от Изпълнителя от името на Организатора на промоцията или от собствено име, з)
изпращане на информация за промо кампании, нови продукти, специални оферти от
Изпълнителя от името на Организатора на промоцията или от собствено име, и)
изпращане на още продукти като подарък, картички и т.н. от Изпълнителя от името на
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Организатора на промоцията или от собствено име чрез телефон или SMS, за реклама,
за търсене на начини за подобрения и изпращане на сведения за продуктите и услугите
на WHISKAS. (Ако не желаете да продължите да получавате рекламни материали,
можете да ни изпратите имейл на whiskaspromo@intoiting.com, й) служебна дейност и
статистически анализ.
15.2. Изпълнителя от името на Организатора на промоцията или от собствено име може
да използват лични данни за вътрешни служебни цели, като например: гарантиране на
качеството, анализи на данни, одити или целеви промоции. Освен това, ние можем
също да ги използваме за подобряване на информацията ни и за улеснение на целевите
промоции за нашите клиенти. Ние ползваме лични данни за оценяване размера на
големината на нашата аудитория и обичаите на потребление.
15.3 Доставчици на услуги. Ние можем да споделим лични данни с доставчици на
услуги – трети лица, за да дадем възможност на тези трети лица да ни предоставят
услуги (по-долу „Доставчици на услуги“). Доставчици на услуги могат да бъдат
специалисти по подпомагане за клиентите, доставчици на уеб хостинг, управление на
клиентски данни и увеличаване на списъците, изпълняващи дружества (напр. такива,
които изпълняват заявки за продукти или координират изпращане на поща), фирми за
анализ на данни и доставчици на електронна поща. На Доставчиците на услуги може да
се предостави достъп до личните данни, необходими за изпълнение на техните задачи,
но само за тази цел.
15.4 Прехвърляне. Запазваме право да прехвърлим част от или цялата информация,
която събираме от Участниците в Промоцията, на друго дружество или юридическо
лице, в случай на реорганизация, сливане, продажба, съвместно предприятие,
възлагане, прехвърляне или друго разпореждане с част от или цялото предприятие,
активи или капитал на Дружеството (включително, но не само, във връзка с
несъстоятелност или подобни процедури).
15.5. Запазваме право да разкрием лични данни пред другиго, с цел a) да спазим
законови процедури; б) да отговорим на искания на правителството или други
държавни органи; в) да защитим правата, неприкосновеността, безопасността или
имуществото на Дружеството, на Вас или на други лица; и г) да получим възможност
да упражним мерки за защита или да ограничим щети, които може да понесем.
15.6.1 Данните, които се събират от Изпълнителя от името на Организатора на
промоцията са:






Име и фамилия – задължително;
Валиден имейл адрес – задължително;
Телефон – задължително;
Улица и номер – задължително;
Адрес – задължително;
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Пощенски код – задължително;
Град – задължително;
Блок, вход, етаж6 – задължително;
Вид котка – зряла над 1-годишна възраст или малка котка на възраст между 2-12
месеца – задължително.

15.6.2 Участието в Промоцията предполага познаване на настоящите Официални
правила и съгласието на Участниците с тях. Правата на регистрираните Участници в
Промоцията са гарантирани от ЗЗЛД.
15.7 Изпълнителят, е регистриран администратор на лични данни с удостоверение
номер 327301, в съответствие със ЗЗЛД. „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, което доставя
подаръците е администратор на лични данни с удостоверение № 18416, в съответствие
с ЗЗЛД. Дружеството, което верифицира имейлите и телефонните номера, "ТЕРА
КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД, ЕИК 131384920, е регистриран администратор на лични
данни с удостоверение № 249416, в съответствие с ЗЗЛД.
15.7.1 Изпълнителят и третите лица, на които се предоставят личните данни съгласно
тези Официални правила, са предприели необходимите технически и организационни
мерки за защита на личните данни на Участниците.
15.8 Изпълнителят и третите лица, на които се предоставят личните данни съгласно
тези Официални правила са длъжни да обработва личните данни на Участници в
съответствие със ЗЗЛД и да не разкриват личните им данни или друга информация от
конфиденциален характер на трети лица, необвързани с Промоцията, с изключение на
случаите предвидени в ЗЗЛД и тези Официални правила.
15.9 В съответствие със ЗЗЛД, Участниците в Промоцията имат право:
(і) да получат достъп до отнасящите се до тях лични данни веднъж на 12 месеца, като
това право може да се наследява. Правото на достъп по настоящата точка се
осъществява с писмено заявление до Изпълнителя в съответствие с изискванията на
ЗЗЛД. Участникът упражнява своето право по тази точка безплатно. При упражняване
на правото си на достъп физическото лице има право по всяко време да поиска от
администратора на лични данни: 1. потвърждение за това, дали отнасящи се до него
данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни
и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; 2.
съобщение до него в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се
обработват, както и всяка налична информация за техния източник; 3. информация за
логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до него,
поне в случаите на автоматизирано вземане на решения.
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(іі) по всяко време да поискат от Изпълнителя да: а) заличи, коригира или блокира
личните им данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД и
настоящите Официални правила, както и б) да уведоми третите лица, на които са били
разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено
в съответствие с подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно или
е свързано с прекомерни усилия за Изпълнителя.
(іii) да възразят пред Изпълнителя срещу обработването на личните им данни при
наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните
данни на съответния участник няма повече да бъдат обработвани
(iv) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния
маркетинг
(v) бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети
лица или използвани от тяхно име за целите по т. (iv), като му бъде предоставена
възможност да възрази срещу такова разкриване или използване;
(vi) както и на всички останали права съгласно ЗЗЛД и тези Официални правила.
15.10 За да упражни правата си по т. 15.9 по-горе, Участникът, лично или чрез изрично
упълномощено от него лице с нотариално пълномощно, трябва да изпрати на адреса на
Изпълнителя, писмено заявление, което следва да съдържа име, и-мейл, адрес за
кореспонденция с Участника и други данни за идентифициране на съответния
Участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на
информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При
подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и
нотариално заверено пълномощно. Участник може да поиска копие от обработваните
лични данни на предпочитан носител или предоставяне по електронен път, освен в
случаите, когато това е забранено от закон.
15.11 Въз основа на гореизложеното и на основание чл. чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 36а, ал. 7,
т. 1 от ЗЗЛД с приемане от моя страна на настоящите Официални правила на
Промоцията чрез Регистрация, ДЕКЛАРИРАМ, че: (i) съм запознат с целите на
събирането и обработване на личните ми данни; (ii) давам изрично своето съгласие
личните ми данни да се събират и обработват; (iii) изразявам изричното си доброволно
и информирано съгласие обработваните от Организаторът на промоцията,
Изпълнителят и третите лица, на които се предоставят личните данни съгласно тези
Официални правила, мои лични данни да бъдат обработвани за целите посочени в
настоящите Официални правила (iv) изразявам изричното си доброволно и
информирано съгласие, предоставените от мен лични данни да се предоставят на трети
физически и юридически лица извън България.
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15.12 Участникът носи персонална отговорност за верността на предоставените данни
по време на Промоцията. Ние можем да изискаме от Вас да докажете самоличността си
и да ни дадете подробности за идентифициране на данните
15.13 Всеки Участник има право също да откаже да получава рекламни съобщения,
като се свърже с нас на whiskaspromo@intoiting.com. Молим да уточните средството за
връзка, от което желаете да се откажете. В противен случай може да не получите
съобщенията, които иначе бихте очаквали да получавате от Организатора на
промоцията.
15.14 Интернет страница http://www.whiskas.bg/ използва бисквитки (cookies).
15.14.1 „Бисквитка“ е текстов низ от информация, която интернет страницата
прехвърля към файла с „бисквитки“ на браузъра на твърдия диск на Вашия компютър,
така че интернет страницата да може да запомни определена информация.
„Бисквитките“ не могат да бъдат използвани сами по себе си, за да бъдете
идентифицирани.
15.14.2 В момента на Интернет страницата се използват два вида бисквитки. Въпреки
това „бисквитките“ могат да бъдат променяни по всяко време чрез актуализиране на
Официалните правила.
15.14.2.1 Сесийните бисквитки са временни бисквитки, които остават във файла с
„бисквитки“ на Вашия браузър, докато не напуснете интернет страницата.
Ние използваме сесийни бисквитки, за:
Пренасяне на информация през страниците на Интернет страницата . Тази бисквитка се
стартира всеки път, когато влезете на интернет страницата.
Постоянните бисквитки остават във файла с „бисквитки“ на Вашия браузър, дори и
след като браузъра се затвори. Продължителността на времето, за което „бисквитката“
остава зависи от продължителността на живота ѝ.
Ние използваме постоянни бисквитки, за:
 Проследяване на броя на регистрациите за Промоцията.За предотвратяване на
множество Регистрации.
 Генериране на анонимни, обобщени статистически данни за посетителите на
Интернет страницата, чрез използвате на Google Analytics. Тези статистически
данни ни помагат да разберем как потребителите се движат в интернет
страницата и ни помагат да подобрим структурата на Интернет страницата. Тези
статистически данни включват например: най-популярните и най-малко
популярните посетени страници, времето, което посетителите остават на
интернет страницата и процента посетители, които напускат интернет
страницата, преди да се регистрират. Тези „бисквитки“ изтичат в срок от две
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години, след като излезете от интернет страницата. Google предлага инструкции
как да се откажете от проследяване от Google Analytics във всички сайтове.
Моля имайте предвид, че повечето браузъри са първоначално настроени да приемат
бисквитките. Въпреки това имате възможност да деактивирате „бисквитките“, ако
желаете, обикновено чрез промяна на настройките на софтуера за интернет сърфиране.
Може също да е възможно да промените настройките, за да позволите приемането на
конкретни бисквитки. Моля, вижте раздела за помощ на Вашия браузър. Ако
бисквитките са деактивирани, няма да имате възможност за достъп до Интернет
страницата.
РАЗДЕЛ 16. ОБЩИ
16.1 Всеки Участник или заинтересувано лице може да получи допълнителна
информация или да отправи запитване към Организатора на промоцията и/или
Изпълнителя на електронен адрес: whiskaspromo@intoiting.com.
16.2 Изпълнителят ще положи необходимите усилия да отговори на отправените
запитвания на електронен адрес whiskaspromo@intoiting.com в рамките на 5 работни
дни от получаване на запитването.
Настоящите правила влизат в сила от 24.02.2016 г.

Гр. София
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