Гриф С-2

ПРАВИЛА на национална кампания на НКПС
“НОСИ БЪЛГАРСКОТО В СЕБЕ СИ!
ПЛАЩАЙ С BCARD И СЕ НАСЛАДИ НА РОДНОТО“
1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
Организатор на националната кампания за плащане с карти Bcard (“Кампанията”) е
Националната картова и платежна схема (НКПС), която функционира като част от БОРИКА
АД и е отделена структурно, счетоводно и оперативно от обработващия субект на платежни
операции в дружеството.
2. ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА
Кампанията се провежда съгласно условията на настоящите правила (“Правилата“) и
всички участници в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на тези
Правила.
Организаторът си запазва правото да променя или допълва Правилата на Кампанията,
като промените влизат в сила след публикуването на актуалната им версия на сайта
www.bcard.bg.
С участието си в Кампанията, участниците се обвързват с настоящите Правила и се
съгласяват да спазват условията и сроковете на Кампанията. В случай, че участник не е
съгласен с или не приема изменение на Правилата, участникът следва да преустанови
участието си в Кампанията, като изпрати изрично писмено заявление до Организатора на
следния имейл адрес: ncps@borica.bg.
Кампанията и настоящите Правила са изготвени в съответствие със законодателството на
Република България.
3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията се провежда в периода от 00:00 ч. на 01.09.2020 до 23:59 ч. на 31.12.2020 г.,
включително. Организаторът си запазва правото да удължава периода на Кампанията или
да прекратява предсрочно провеждането й чрез изменение на настоящите Правила.

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България във всички
физически обекти и електронни сайтове, които приемат разплащания на ПОС терминално
устройство с карти Bcard.
4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
В Кампанията имат право да участват всички картодържатели на кредитни, дебитни и
предплатени, персонални или фирмени карти с логото „Bcard“ или „Bcard ограничена
мрежа“, издадени от сертифицирани издатели на карти Bcard от Националната картова и
платежна схема.
Служителите на Националната картова и платежна схема, както и членове на техните
семейства (деца и съпрузи), не се допускат до участие в Кампанията.
5. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
Всеки картодържател, отговарящ на условията по т. 4, който заплати с карта „Bcard“ или
„Bcard ограничена мрежа” на ПОС терминално устройство във физически обект, интернет
сайт или на банкомат в периода на Кампанията, автоматично се включва в томбола за
наградите, посочени по-долу.
Всеки картодържател участва в Кампанията с всяка извършена от него трансакция. Всички
трансакции, извършени с карти Bcard в периода на Кампанията, се включват в томболата
за награди. Трансакциите, извършени във всеки един от четирите месеца на Кампанията,
ще се включват само в тегленето на награди, което се провежда в месеца, следващ
месеца, в който е направена трансакцията.
Наградите ще се теглят след края на всеки месец от периода на кампанията между 5-то и
10-то число на месеца, следващ месеца, в който са извършени трансакциите.
Всеки участник може да направи неограничен брой трансакции и те ще се включат в
томболата, докато участникът не бъде изтеглен като печеливш. При повторно изтегляне на
вече спечелил участник, същият няма да вземе участие в раздаването на наградите, тъй
като може да бъде спечелена само една награда от томболата от един и същи участник за
цялото време на кампанията.
След приключване на всеки един от 4-те месеца на Кампанията, Организаторът на
Кампанията ще тегли наградите в присъствието на нотариус. От всички регистрирани
трансакции на ПОС терминално устройство (в системния запис на трансакцията се
съдържа необходимата информация, която отличава всяка една трансакция от друга –
номер на картата на участника, дата и час на извършване, авторизационен код, др.),
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обработени от авторизационните системи на Издателите на карти Bcard, ще бъдат
изтеглени на случаен принцип печелившите такива.
При всяко едно от 4-те тегления на награди, 5 броя резервни трансакции ще бъдат
изтеглени, в случай че някой от печелившите не бъде открит или не желае да получи
наградата си.
6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Всеки картодържател на карта Bcard, направил покупка с карта Bcard на ПОС терминално
устройство в страната, може да спечели една от следните награди:




Уикенд почивка в България
Изживяване в България
Предметна награда раница, чадър или термос, брандирани с логото Bcard на Схемата

Всеки месец ще бъдат раздадени 104 награди при следното изтегляне на печелившите:






Първите 40 печеливши – предметна награда чадър
Следващите 30 печеливши – предметна награда раница
Следващите 20 печеливши – предметна награда термос
Следващите 10 печеливши – изживяване в България (ваучер)
Последните 4 печеливши – уикенд почивка в България (ваучер)

Спечелените награди не могат да бъдат променяни или заменяни с друга награда и не
могат да бъдат заменени за паричната им равностойност. Използването на наличността по
ваучера се осъществява в местната валута - лев. Ваучерът не е личен и може да се
прехвърля на трети лица.
Националната картова и платежна схема декларира и внася дължимия данък във връзка с
предоставените парични награди по реда и в срокове, предвидени в ЗДДФЛ.
7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
Изтеглените трансакции се идентифицират с кои карти са извършени, съответно и от кои
издатели на Bcard са издадени. Издателят на Bcard има ангажимент да идентифицира
печелившите картодържатели и в срок до 5 работни дни от тегленето на наградите да се
свърже с тях по телефона за уточняване на адреса за доставка с куриер на спечелената
награда или получаването й в удобен клон на Издателя на картата. Наградата следва да
бъде получена от печелившия в рамките на един календарен месец от осъществяването
на контакт с него.
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Ако спечелил участник не бъде открит по телефона от Издателя на неговата карта Bcard в
сроковете, посочени в предходния параграф, или откаже да получи наградата, участникът
губи правото да получи наградата. В посочените случаи наградата се предоставя на
резервен участник, (съгласно реда на неговото изтегляне), който ще бъде уведомен по
същия ред, описан по-горе.
След тегленето на томболата, Организаторът има ангажимент да публикува собствено име
и инициал на фамилията на спечелилите участници и институцията, от която имат
издадена карта Bcard, на интернет сайта на Националната картова и платежна схема
www.bcard.bg.
При извършена трансакция с фирмена карта, наградата се получава от физическото лице,
на което картата е предоставена за ползване. .
8. ДРУГИ УСЛОВИЯ
За периода на провеждане на Кампанията настоящите Правила са публикувани на
интернет сайта на Организатора на адрес www.bcard.bg, където са достъпни по начин,
който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Организаторът си запазва
правото да допълва или променя настоящите условия, като промените влизат в сила,
считано от момента на тяхното оповестяване на посочения сайт.
Информация за Кампанията картодържателите могат да получат и чрез разпространените
до издателите на карти Bcard комуникационни материали.
Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност на участник за участие в
Кампанията, както и в случай на невъзможност за получаване или ползване на наградата,
когато тази невъзможност се дължи на причини извън контрола на Организатора. Тези
обстоятелства могат да се дължат, например, но не само, на грешен телефон за контакт
или адрес за доставка на наградата, на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват
провеждането на Кампанията, получаването или ползването на наградата.
По повод задължението на Организатора за заплащане на дължимите данъци, както и
подаване на всички и всякакви необходими документи към компетентните държавни
органи, включително деклариране на обстоятелства в тази връзка, печелившите се
задължават, като необходимо условие за получаване на награда, да подпишат
Декларация, съдържаща съгласие за обработване на личните им данни (трите имена и
ЕГН). В случай, че печелившият откаже да даде съгласието си за обработване на личните
му данни от Организатора, правото му да получи наградата се погасява и Организаторът
пристъпва към определяне на друг печеливш по реда, установен в настоящите правила.
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Организаторът може да поиска направата на снимки и/или видеозаписи на печелившите
във връзка със спечелените от тях награди (по време на получаването на наградите или
по време на използването на наградите), които да бъдат използвани в маркетингови
активности на Организатора за популяризиране на Кампанията. Снимките и/или
видеозаписите ще се използват на сайт на Организатора и/или в социалните мрежи
(Facebook, Instagram), за което получателят на наградата следва да предостави писменото
си съгласие
9. ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
БОРИКА АД (чиято структура включва Национална картова и платежна схема), е
администратор съгласно ОРЗД и отговаря за законосъобразното обработване на данни за
целите и при условията на настоящите Правила..
9.1.
Основание и цели на обработването
9.1.1. Основание: Очаквано насрещно предоставяне на награда от Кампанията, за
провеждането на която е необходимо обработването на тези данни на
основание Чл.6, ал.1, буква „а“ от ОРЗД.
9.1.2. Цели: Осъществяване на Кампанията и реализация на крайни резултати – по
конкретно:
 Включване на участници в Кампанията
 Избор на печеливши участници
 Обявяване на печеливши участници и съответни награди
9.2.
Видове данни
9.2.1. Включване на участници в Кампанията: извършва се чрез обработване на
следните данни: маскиран номер на картата на участника, дата и час на
извършване на трансакция, авторизационен код, сума.
9.2.2. Избор на печеливши участници, обявяване и връчване на награди: две имена,
телефонен номер, адрес, ЕГН.
9.3.
Срок за обработване и последващо заличаване на данни
9.3.1. Данните, необходими за включване на участници в Кампанията се обработват в
съответствие със сроковете на Кампанията по настоящите Правила и се
заличават в срок до един месец след окончателното приключване на
Кампанията и връчване на всички награди.
9.3.2. Личните данни, необходими за деклариране на наградата (когато декларирането
се изисква по закон) – пълно име и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 10 (+ 1
година) години в съответствие с чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен
процесуален кодекс относно съхранението на документи за данъчноосигурителен контрол.
9.4.
Разкриване на данни. Обработващ данни.
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9.4.1. За нуждите на обявяване на резултатите от Кампанията част от данните на
печелившите участници – инициал на собствено име и фамилия ще бъдат
публикувани на интернет страницата на Кампанията: www.bcard.bg.
9.4.2. Обработващ данни: За осъществяване и постигане целите на Кампанията, при
обработването на данни се използва сътрудничеството на обработващ лични
данни по смисълът на чл.4, т.8 от ОРЗД. Личните данни на участниците се
обработват от СМАРКЕТИНК ЕООД (ЕИК201680811) на основание и при
условията на писмено споразумение за обработване на лични данни в
съответствие с чл. 28 от ОЗЛД, гарантиращо че Обработващият данни
обработва личните данни в съответствие с Европейското законодателство за
защита на личните данни.
9.5.
Права на Участниците
9.6.1 Съгласно ОРЗД Участниците имат право на достъп до (чл. 15), коригиране (чл.
16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на
обработването им, свързани с целите на Кампанията
9.6.2 За съдействие по въпросите относно обработката на личните данни, всеки
Участник може да се обърне за съдействие към Длъжностно лице за защита на
данните в БОРИКА АД:
 Име: Иван Лазаров
 Електронна поща: DPO@borica.bg
9.6.3 Всеки Участник може да предяви своите искания към БОРИКА АД по отношение
спазването на описаните в т.9.6.1 права и свободи в писмен вид – на хартиен
носител или чрез електронна поща, като използвате следните точки за контакт:
 Пощенски адрес: София 1612, бул. „Цар Борис III" 41;
 Електронна поща: office@borica.bg
При подаване на писмено искане следва по несъмнен начин да удостоверите
самоличността си.
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