
 

 

TELUS International Europe  
Общи условия за конкурс за интериорен дизайнерски проект на офисно 

пространство 
(“Общи условия”) 

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл.1.(1) Тези Общи условия са приложими към конкурс за интериорен 

дизайнерски проект на офисно пространство (наричан по-долу „Конкурсът“) с 
организатор „КолПойнт Ню Юръп“ ЕАД, ЕИК 175138361, с търговско 
наименование TELUS International Europe и адрес: София 1784, „Цариградско 
шосе“ 115К, „Хермес Парк“, сграда B (наричано по-долу „Организаторът“ или 
„TELUS“). 

(2) Конкурсът представлява състезание за представяне на най-подходящ 
интериорен дизайнерски проект на офисно пространство, което ще се проведе 
между физически лица, участващи доброволно и отговарящи на изискванията 
на настоящите Общи условия, като на победителя, определен по реда на тези 
Общи условия, ще бъде предоставена възможността да реализира проекта си 
съобразно условията на неговото предложение и в офисно пространство, 
осигурено от Организатора. 
 (3) Участието в Конкурса не е свързано със закупуването/ползването на 
стока и/или услуга, предоставяна от Организатора или от което и да е трето 
лице, нито е обвързано с такса за участие или със заплащането под каквато и 
да е форма на сума за придобиване правото на участие. 

 
Чл.2. Целта на Конкурса е да бъде избран интериорен дизайнерски 

проект на офисно пространство, който най-точно отговаря на изискванията на 
Организатора за организиране на конкретно офисно пространство, като се 
стимулира и поощри креативността и иновативността на участниците в 
Конкурса и развитието на художествено-естетическите им разбирания чрез 
предоставянето на възможност победителят да реализира проекта си в офис, 
предоставен от Организатора. 

 
Чл.3. Настоящите Общи условия са публикувани на интернет страницата на 
Организатора във Facebook (https://www.facebook.com/TELUSbg/) и ще са 
достъпни до приключването на Конкурса. Организаторът има право да изменя, 
допълва или заменя Общите условия, като оповести това своевременно на 
горепосочената интернет страница на Организатора. 

 
 

 ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 
 
 Чл.4. В Конкурса имат право да участват всички пълнолетни физически 
лица, навършили 18 годишна възраст за българските граждани и съответната 
възраст, предвидена за пълнолетие в съответното национално 
законодателство за чуждестранните граждани, които не са поставени под пълно 
или ограничено запрещение. Максималната възраст на участие в Конкурса е 30 
годишна възраст. 
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 Чл.5. Нямат право да участват в Конкурса следните лица:  
5.1. членове на управителните и контролните органи на 

Организатора; 
5.2. членове на управителните и контролните органи и 

акционери/съдружници в дружествата, осъществяващи каквато и да е дейност 
във връзка с провеждането на Конкурса; 

5.3. свързани лица на лицата по т.5.1 – т.5.2 по-горе, по смисъла 
на §1, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон. 

5.4. членове на журито по чл.12, ал.1 от настоящите Общи 
условия.  

 
ІІІ. РЕД ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 

 
Чл.6. Всяко лице, което отговаря на изискванията на чл.4 и за което не са 

налице ограниченията по чл. 5 от настоящите Общи условия, има право на 
участие в Конкурса. Участието е доброволно и безплатно. 
 

Чл.7. Конкурсът ще се проведе в два етапа:  
i. Първи етап (наричан по-долу „Първи етап“) – представяне и събиране на 

кандидатури и определяне на до петима участници във втория етап; и  
ii. Втори етап (наричан по-долу „Втори етап“) – изработване на проект за 

интериорен дизайн по конкретно задание на Организатора и определяне на 
победител в Конкурса. 

 
 Чл.8.(1) Участието в Конкурса се осъществява чрез портфолио от най-
малко един дизайнерски проект на желаещия да участва в Първия етап на 
Конкурса, придружен със следната информация за участника: три имена, кратка 
информация за участника, постоянен адрес, мобилен телефонен номер и адрес 
на електронна поща, изпратени на следния адрес на електронна поща на 
Организатора: design@telusinternational.com в периода от 00:00 часа на 
2.08.2017 г. до 23:59 часа на 22.08.2017 г. 
 (2) Кандидатури, постъпили на физически носител в офисите на 
Организатора или на електронен адрес, различен от указания в алинея (2) по-
горе, както и кандидатури, подадени преди или след края на периода по алинея 
(2), няма да бъдат приети и разглеждани.  

 
Чл.9.(1) Заедно с кандидатурата си, всеки желаещ да участва в Конкурса 

подава и декларация по образец на Организатора (наричана по-долу 
„Декларацията“), приема настоящите Общи условия и се задължава да ги 
спазва, отговаря на изискванията на чл.4 и по отношение на него не са налице 
ограниченията по чл.5 по-горе; съгласен е предоставените от него лични данни 
да бъдат обработвани от Организатора за целите на Конкурса и реализиране 
на проекта; и декларира авторството си върху проекта/проектите, представени 
като част от портфолиото му, съгласно изискванията на чл.38, ал.1 от 
настоящите Общи условия. 

(2) Декларацията представлява неразделна част от документацията за 
участие в Конкурса и като такава, непредоставянето й е основание 
кандидатурата да не бъде приета и разглеждана. 
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Чл.10. Всяко физическо лице може да подаде само една кандидатура. 
При подаване на повече от една кандидатура от едно и също лице, то ще бъде 
дисквалифицирано от участие в Конкурса. 

 
Чл.11. Не се допускат до участие кандидатури, съдържащи материали, 

които: 
11.1. Съдържат политическа, религиозна, расистка, нацистка 

пропаганда и/или символи, както и призиви за дискриминация или към 
етнически конфликти; 

11.2. Имат рекламен характер. В това число са забранени 
материали, съдържащи разпознаваеми етикети, символи, марки, дизайни и др., 
създаващи асоциации с конкретни стоки и/или услуги, включително тези на 
Организатора; 

11.3. Създадени са в нарушение на правилата на чл.8 и чл.17 от 
настоящите Общи условия; 

11.4. Съдържат обидни думи, непристойни символи и/или обидни 
жестове или пози, или имат обиден характер независимо от обекта на обидата; 

11.5. Са с агресивно, клеветническо, подигравателно или 
нецензурно съдържание; 

11.6. Пропагандират (включително индиректно) използването на 
наркотици или други забранени и упойващи вещества, алкохолни напитки или 
тютюневи изделия; 

11.7. Са с порнографски характер; 
11.8. Съдържат някаква форма на насилие, независимо от неговия 

обект; 
11.9. Предизвикват отвращение и/или неприязън у зрителя; 
11.10. По друг начин нарушават разпоредбите на нормативните 

актове, действащи в Република България, на настоящите Общи условия или на 
морала/добрите нрави. 

 
Чл.12.(1) Получените кандидатури, отговарящи на изискванията на 

настоящите Общи условия, ще бъдат оценени от жури, съставено от 
представители на Организатора и един външен специалист по дизайн, избран 
от Организатора.  

(2) Оценяването ще се извърши в периода от 23.08.2017 г. до 27.08.2017 
г. Журито ще избере до 5 (пет) бр. от кандидатурите, които ще продължат във 
Втория етап на конкурса.  

(3) Оценяването на кандидатурите ще се извърши по следните критерии: 
брой на проектите в портфолиото, релевантност на включените проекти към 
идеята за оптимизирано офис пространство, оригиналност на проектите. 

(4) Журито определя по своя преценка колко кандидати да бъдат 
допуснати до участие във Втория етап на конкурса, като максималният брой на 
избрани кандидатури не може да надхвърля 5 (пет).  

 
(5) За работата на журито се съставя протокол. 
 
Чл.13.(1) След определяне на участниците, одобрени за участие във 

Втория етап на Конкурса, Организаторът ги уведомява лично на посочения от 
тях адрес на електронна поща. 



 

 

(2) Кандидатите, които не са допуснати до участие във Втория етап на 
Конкурса също ще бъдат уведомени за това на посочените от тях адреси на 
електронна поща. 

(3) Съобщенията се считат за връчени на кандидата, считано от датата 
на изпращането им, независимо от това, кога участникът действително се е 
запознал със съдържанието им. 

 
Чл.14.(1) В 2-дневен срок от изпращане на уведомлението участниците, 

допуснати до Втория етап на Конкурса, следва да потвърдят в свободна 
писмена форма желанието си да продължат участието си на следния 
електронен адрес на Организатора: design@telusinternational.com. 

 
Чл.15.(1) В случай че в срока по чл.14, ал.1 съответният участник не 

изпрати потвърждение по реда на чл.14, ал.2 по-горе или изрично заяви 
нежеланието си за участие, той бива изключен от списъка с участници във 
Втория етап на Конкурса. 

(2) Когато един или повече участници, определени от журито да 
продължат във Втория етап на конкурса, се откажат или не потвърдят 
желанието си за участие по реда на чл.14 по-горе, журито може да избере на 
тяхно място друг/и от участниците в Първия етап или да проведе Втория етап 
на конкурса само с потвърдилите участието си кандидати. 

(3) Когато по реда на алинея втора журито избере нови участници, които 
да продължат във Втория етап на конкурса на мястото на отказалите и/или 
непотвърдилите, спрямо новоопределените участници се прилагат правилата 
на чл.12, чл.13, чл.14 и чл.15, ал.1 от настоящите Общи условия. 

 
Чл.16. Кандидатите, които са потвърдили желанието си за участие във 

Втория етап на конкурса получават на посочения от тях адрес на електронна 
поща пълното задание на Организатора за разработване на интериорен 
дизайнерски проект на офисно пространство на TELUS, въз основа и в 
съответствие с което участниците ще трябва да изработят проекта си. 
 

Чл.17.(1) Участието във Втория етап на конкурса се осъществява като 
участникът изпрати на следния адрес на електронна поща на Организатора: 
design@telusinternational.com свой дизайнерски проект, съобразен с 
изискванията на Организатора, придружен от остойностяване (бюджет) в рамки, 
зададени от TELUS, което следва да съдържа и възнаграждението за автора 
до 23:59 часа на 25.09.2017 г. 

(2) Проекти, постъпили на физически носител в офисите на Организатора 
или на електронен адрес, различен от указания в алинея (2), както и проекти, 
подадени след момента, посочен в алинея (2), няма да бъдат приети и 
разглеждани. 

 
Чл.18.(1) Заедно с проекта си, всеки участник във Втория етап на 

Конкурса подава и декларация по образец на Организатора (наричана по-долу 
„Декларация за авторство“), с която декларира авторството си върху 
представения проект и всички негови части и елементи, съгласно изискванията 
на чл.38, ал.2 от настоящите Общи условия; както и че проектът не копира или 
напомня съществуващи такива, не е реализиран другаде, и трети лица не 

mailto:design@telusinternational.com
mailto:design@telusinternational.com


 

 

притежават права на интелектуална собственост или други противопоставими 
права върху проекта. Със същата Декларация за авторство участникът заявява 
готовността си да сключи договор по чл.25 по-долу с Организатора, в случай че 
бъде определен за победител в Конкурса. 

(2) Декларацията за авторство представлява неразделна част от 
документацията на Втория етап на Конкурса и като такава, непредоставянето й 
е основание проектът на съответния участник да не бъде приет и разглеждан.  

Чл.19. Всеки участник във Втория етап на Конкурса може да подаде само 
един проект. При подаване на повече от един проект от едно и също лице, 
всички негови проекти се изключват от участие в Конкурса. 

 
Чл.20. Не се допускат до участие проекти, които попадат в обхвата на 

чл.11 от настоящите Общи условия. 
 

Чл.21.(1) Представените проекти, отговарящи на изискванията на 
настоящите Общи условия, ще бъдат оценени от журито по чл.12, ал.1 по-горе 
в периода след 26.09.2017 г.  

(2) Оценяването на кандидатурите ще се извърши по следните критерии: 
1) Оригиналност на дизайна проекта (от 1 до 10 точки); 2) Функционалност и 
ползваемост (от 1 до 10 точки); 3) Съответствие с предназначението на мястото 
и с корпоративните ценности на TELUS (от 1 до 10 точки); 4) Оптимално 
използване на наличните ресурси и цена за реализация на проекта (от 1 до 10 
точки). Максимално възможната оценка е 40 т., а проектът, получил най-висок 
сбор, се класира на първо място.  

(3) Журито избира победителя в Конкурса, като всеки от членовете му 
посочва двама от кандидатите, чиито проекти счита за най-добри. Класирането 
на първо място в листата на всеки член на журито носи 10 точки, а класирането 
на второ място – 7 точки. За победител в Конкурса ще бъде избран участникът,  
събрал най-много точки. Ако двама или повече участници са събрали равен 
брой точки, членовете на журито гласуват отново за тях и за победител в 
Конкурса се определя участникът, събрал най-много точки. В случай че отново 
има двама или повече участници с равен резултат, журито избира победителя в 
Конкурса с явно гласуване, като победител става участникът, събрал поне два 
гласа. Ако победител в Конкурса не може да бъде избран и по този начин, 
журито го определя чрез теглене на жребий измежду кандидатите, постигнали 
равен резултат при последното гласуване. 

 (4) За работата на журито се съставя протокол, като името на 
победителя се обявява на страницата на Организатора във Facebook 
(https://www.facebook.com/TELUSbg/). 

 
Чл.22.(1) След определяне на победителя в Конкурса, Организаторът го 

уведомява лично на посочения от него адрес на електронна поща след 
26.09.2017 г. 

(2) Кандидатите, които са на следващи места, след първото във Втория 
етап на конкурса, също ще бъдат уведомени за това на посочените от тях 
адреси на електронна поща. 

(3) Съобщенията се считат за връчени на получателя им, считано от 
датата на изпращането им, независимо от това кога участникът действително 
се е запознал със съдържанието им. 
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Чл.23. В случай че участникът, определен за победител в Конкурса, се 

откаже от правото да изготви проекта в срок до 2 (два) работни дни след 
уведомяването му по реда на чл.22 или в същия срок не пожелае да сключи 
договор по чл.25 по-долу, или в същия 2-дневен срок от определянето му не 
успее да удостовери самоличността си, както и ако не се яви да сключи 
договора по чл.25 по-долу в определения от Организатора срок, за победител в 
Конкурса се определя класираният на второ място от журито участник. Това 
правило се прилага до изчерпване на броя на участниците, посочени в 
първоначалните листи на тримата членове на журито. След изчерпване на 
участниците по реда на предходните изречения и в случай че в срок до 2 
работни дни след уведомяването му по реда на чл.22 никой от тях не желае да 
бъде обявен за победител, респ. не желае да сключи договор по чл.25 по-долу, 
или в същия 2-дневен срок от определянето му за победител не успее да 
удостовери самоличността си, както и ако не се яви да сключи договора по 
чл.25 по-долу в определения от Организатора срок, победител не се определя 
и Конкурсът се прекратява.    

 
Чл.24. Наградата не може да бъде преотстъпвана от участника на друго 

лице. Също така, участникът, обявен за победител в Конкурса, не може да иска 
изплащането на какъвто и да било паричен еквивалент на наградата или 
замяната й с каквато и да е друга награда. 
 

ІV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 
 

Чл.25.(1) Участникът, обявен за победител в Конкурса, ще сключи с 
Организатора писмен договор, по силата на който ще се задължи да осъществи 
изцяло и в рамките на заданието на Организатора проекта си по разработване 
на интериорен дизайн на офисно пространство, предоставено от TELUS. 
Проектът следва да бъде напълно реализиран и завършен в срок договорен 
между Организатора и победителя в Конкурса.  

(2) С подписване на договора по ал. (1) от настоящия член, победителят 
в Конкурса ще се задължи да осъществява самостоятелно цялата 
координационна работа по изпълнението на проекта, включително и да 
осъществява отношенията с избраните от него доставчици и подизпълнители. 
Задълженията на Организатора ще се ограничат до осигуряване на достъп до 
офисното пространство, в което ще бъде реализиран проектът, оказване на 
друго оперативно съдействие на победителя в Конкурса в хода на работата му 
и финансиране осъществяването на проекта в рамките и сроковете по 
предложения от него бюджет. 

(3) С подписване на договора по ал. (1) от настоящия член, победителят 
в Конкурса ще отстъпи изключително на Организатора всички свои 
имуществени и всички прехвърлими неимуществени авторски права, 
произтичащи от ЗАПСП върху проекта за интериорен дизайн, с който е 
спечелил Конкурса. Правата по предходното изречение ще бъдат отстъпени за 
срок от 10 (десет) години и за територията на целия свят. Отстъпването на 
правата по изречение първо ще бъде направено от страна на победителя 
единствено срещу финансиране на реализирането на проекта му и 
възнаграждението, предвидено в съпътстващото проекта остойностяване 



 

 

(бюджет), като всяко друго възнаграждение, произтичащо от ЗАПСП се счита 
включено в това и не се дължи отделно заплащане. 

 
Чл.26. (1) С подписване на договора по чл.25 по-горе победителят в 

конкурса ще се задължи да участва лично в медийното отразяване на конкурса 
и резултатите от него, както и името и образът му да бъдат използвани при 
медийното отразяване на конкурса и резултатите от него, според преценката на 
Организатора. 

(2) След реалиализация на проекта, победителят в Конкурса има правото 
да го включи в портфолиото си и да го публикува на интернет страницата си.    

 
Чл.27. (1) Победителят, както и четиримата финалисти, се задължават да 

не споделят при никакви обстоятелства, освен пред държавните органи на Р. 
България в изпълнение на свои законови задължения който и да е от  
параметрите на проекта, с който е участвал, както и всякакъв вид информация, 
станала им известна при и по повод на Конкурса или реализацията на проекта 
за срок от 10 (десет) години, считано от датата на завършване на проекта. 

 
ІV. ОТГОВОРНОСТ И ПРАВА НА ОРГАНИЗАТОРА НА КОНКУРСА 
 
Чл.28.(1) Организаторът на Конкурса не гарантира, че участието в 

Конкурса ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, 
доколкото Конкурсът се провежда чрез използването на електронна 
кореспонденция и това може да бъде извън неговите възможности, контрол и 
воля. Организаторът на Конкурса не носи отговорност за загуба на съхранявана 
информация, системни сривове или технически проблеми, свързани с 
участието в Конкурса. 

(2) Организаторът на Конкурса не носи отговорност за качеството на 
електронната комуникация, чрез която участниците осъществяват участието си. 

(3) Организаторът не носи отговорност при невъзможност за осигуряване 
на участие в Конкурса при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол 
– в това число, но не само: случаи на непреодолима сила, случайни събития, 
проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на комуникационни 
и други услуги извън неговия контрол. 

(4) Организаторът на Конкурса не носи отговорност за каквито и да е 
смущения или технически проблеми вследствие на екплоатация на съответното 
техническо оборудване на участника. 

(5) С приемане на настоящите Общи условия всеки участник декларира, 
че е запознат с възможността за евентуални прекъсвания и друг вид 
затруднения при осъществяване на Интернет връзката, които могат да 
възникнат независимо от положената грижа от страна на Организатора и се 
съгласява, че Организаторът не носи отговорност за вреди, произтекли от 
събитията, описани в този член и подобни на тях. В това число Организаторът 
на конкурса не носи отговорност за пропуснати ползи, претърпени вреди или 
неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе и на сходни на тях 
обстоятелства. 

 
Чл.29. Организаторът на Конкурса не носи отговорност за изгубени или 

недостигнали до него портфолиа, проекти, декларации и други материали, 



 

 

когато това се дължи на качеството и настройките на електронните връзки 
(включително мобилните) или на настройките на използваните хардуерни 
устройства. 

 
Чл.30. Организаторът не носи отговорност за истинността и верността на 

декларациите по чл.9, ал.1, чл.18, ал.1 и чл.38 от настоящите Общи условия, 
подписани от участниците в Конкурса. 

 
Чл.31. Организаторът не носи отговорност за използването от страна на 

някой от участниците на чужди лични данни, както и на чужди проекти или други 
обекти на интелектуална собственост, притежавани от трети лица, различни от 
участниците, които са ги представили. 

 
Чл.32. Организаторът не носи отговорност за вида, характера и 

съдържанието на проектите, представени от участниците в Конкурса и на 
съставните части на тези проекти. 

 
Чл.33. Организаторът не отговаря за евентуално претърпени от участник 

при участието му в Конкурса вреди, освен ако са причинени умишлено от 
служител на Организатора. 

 
Чл.34. Организаторът има неотменимото право по своя преценка да 

прекрати Конкурса по всяко време, в случай че настъпят злоупотреби от страна 
на участниците, при системно нарушаване на Общите условия на Конкурса или 
при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че 
това е необходимо. Прекратяването на Конкурса ще бъде обявено на 
страницата на Организатора във Facebook 
(https://www.facebook.com/TELUSbg/).  

 
Чл.35.(1) Организаторът си запазва правото по всяко време и на всеки 

етап от Конкурса, при съмнение за опит за злоупотреба с правото на участие в 
Конкурса или при съмнение за извършване от страна на конкретен участник на 
противоправни действия, да го дисквалифицира от участие. В този случай 
Организаторът може да запази за срок от 2 (две) години данните, предоставени 
от участника, изключен от Конкурса. 

(2) Организаторът има правата по ал. 1 от настоящия член и в случай че 
прецени, че изпратените от участника материали попадат в забраната по чл.11 
по-горе.  

(3) Организаторът си запазва правото по всяко време и на всеки етап от 
провеждането на Конкурса да изключи от участие в него участник, когато по 
отношение на представен от него материал (проект, обект от портфолио и др.) 
е постъпила претенция от трето лице, което твърди, че е автор на материала 
или че има върху него каквито и да е права на интелектуална собственост. 

(4) На всеки етап от провеждането на Конкурса, всеки участник има право 
да поиска участието му да бъде прекратено. Искането се отправя на адреса на 
електронна поща на Организатора: design@telusinternational.com и участието му 
се счита за прекратено от момента на получаване на искането. 

 

https://www.facebook.com/TELUSbg/
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Чл.36. Организаторът на Конкурса не отговаря за претърпени от участник 
или от което да е трето лице вреди, включително пропуснати ползи, настъпили 
вследствие упражняването на правата на Организатора по чл.34 и по чл.35 от 
настоящите Общи условия. 
 
 Чл.37. Организаторът не носи отговорност за подадени от участниците 
грешни или непълни данни (име, постоянен адрес, телефон, имейл) при 
регистрирането им и участието им в Конкурса. 
 
 

V. ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА 
  

Чл.38.(1) При изпращане на кандидатурата си за участие в Първия етап 
на Конкурса, всеки участник декларира, че е единствен автор на включените в 
портфолиото проекти и трети лица нямат авторски права или други права на 
интелектуална собственост върху тези проекти и техните елементи.   

(2) При изпращане на проекта си за участие във Втория етап на 
Конкурса, всеки участник декларира, че е единствен автор на представения 
проект за интериорен дизайн на офисна среда и трети лица нямат авторски 
права или други права на интелектуална собственост върху този проект и 
неговите елементи.  

 
Чл.39. Всеки участник носи отговорност, в случай че подписана от него 

декларация по чл.9, ал.2, чл.18, ал.1 и чл.38 от настоящите Общи условия, е 
неистинска или невярна. В такъв случай, участникът носи наказателна, 
административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност 
за използването на материалите, които не е имал право да използва. 
Участникът дължи на Организатора пълно обезщетение за всички имуществени 
санкции и/или обезщетения, които той се изисква да заплати на 
административен орган или на което и да е друго лице в резултат на 
използването на материалите, относно които са дадени неистинските или 
неверни декларации, направени от участника, както и обезщетение за всички 
разноски, претърпени от Организатора в хода на съответните 
административни, съдебни и изпълнителни производства, включително 
адвокатски разноски. 
 

Чл.40. Всеки участник носи отговорност, в случай че е използвал чужд 
адрес на електронна поща (имейл адрес) или чужд Facebook профил, както и 
ако е използвал чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи 
наказателна, административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) 
отговорност за използването на имейл адрес, Facebook профил и/или лични 
данни, които не е имал право да използва. Участникът дължи на Организатора 
пълно обезщетение за всички имуществени санкции и/или обезщетения, които 
той се изисква да заплати на административен орган или на което и да е друго 
лице, в резултат на използването от страна на участника на чужди имейл 
адрес, Facebook профил и/или лични данни, както и обезщетение за всички 
разноски, претърпени от Организатора в хода на съответните 
административни, съдебни и изпълнителни производства, включително 
адвокатски разноски. 



 

 

 
VІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

      
Чл.41.(1) Всеки участник, при регистрирането си за участие в Конкурса, 

дава изричното си съгласие неговите лични данни, изпратени на електронния 
пощенски адрес design@telusinternational.com, да бъдат събирани, 
обработвани, съхранявани и унищожавани от Организатора безплатно, 
съобразно посочените по-долу правила. Съгласието се дава по реда на чл. 9, 
ал.1 по-горе. 

(2) Всеки участник има право на достъп и поправка на своите лични 
данни, съгласно Закона за защита на личните данни. 

 
Чл.42.(1) Организаторът на Конкурса се задължава да полага дължимата 

грижа при събирането, обработването, съхраняването и унищожаването на 
личните данни на участниците и тези процедури да се извършват при стриктно 
спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

(2) Организаторът отговаря за защита на личните данни на участниците, 
станали му известни по повод на Конкурса, предмет на тези Общи условия, 
освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или умишлени 
действия на трети лица. 

 
Чл.43.(1) Организаторът на Конкурса се задължава да не разкрива 

личните данни на участниците или данни за участието им в Конкурса на трети 
лица – търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 

43.1. са получили изричното съгласие на участника при 
регистрацията или в по-късен момент; 

43.2. информацията е изискана от държавни органи или 
длъжностни лица, които според действащото законодателство са 
упълномощени да изискват и събират такава информация при спазване на 
законово установените процедури; 

43.3. информацията относно личните данни се предоставя на 
служители или подизпълнители на Организатора на конкурса за дейности, 
свързани с провеждане на конкурса; 

43.4. информацията относно личните данни на участниците или 
данни за участието им в Конкурса са известни публично или  

43.5. в други, посочени в закона случаи. 
(2) Личните данни могат да бъдат разкривани и предоставяни на трети 

лица единствено за посочените по-горе цели или други, незабранени от закона 
цели. 

 
Чл.44.(1) Личните данни на участниците, събрани в хода на провеждане 

на Конкурса, освен за целите на Конкурса, могат да бъдат обработвани и 
използвани от Организатора още и за директен маркетинг и/или статистически 
цели, включително, но не само, изпращане на (непоискани) търговски 
съобщения по смисъла на чл.5, ал.1 и чл.6, ал.1 от Закона за електронната 
търговия чрез всякакви електронни средства, включително, но не само, чрез 
емайл, кратки текстови съобщения (SMS) и директни телефонни обаждания, за 
предлагане на нови услуги на потребителите (безплатни или платени), за 
промоции, организиране на томболи, запитвания и за всякакви други цели. 
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(2) При регистриране за участие в Конкурса, всеки участник изрично дава 
или отказва съгласието си личните му данни да бъдат обработвани по начина, 
описан в алинея (1) от настоящия член и съхранявани от Организатора за срок 
от 3 (три) години от датата на приключване на Конкурса, чрез попълване на 
съответната декларация по чл.9, ал.1 от настоящите Общи условия. 

 
Чл.45.(1) Организаторът на Конкурса има право да запазва и използва 

материали и информация, изпратени от участниците, както и да ги предоставя 
на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е 
необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на 
Организатора на конкурса или на трети лица, както и в случаите, когато 
материалите или информацията са изискани от съответните държавни органи, 
в съответствие с чл. 43 по-горе. 

(2) Когато има достатъчно основания да се предположи, че действията 
на участник в Конкурса биха могли да представляват престъпление, 
Организаторът сезира компетентните държавни органи, като им предоставя 
цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за 
идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление. 
 

VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 
Чл.46. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и 

съобщения се считат за валидно връчени, ако са изпратени под формата на 
съобщение, на електронните пощенски адреси, посочени в настоящите Общи 
условия и документите към тях. 

 
Чл.47. В случай че участникът е посочил невалиден адрес на електронна 

пощенска кутия, то всяко изявление ще се счита за получено от участника само 
с изпращането му от Организатора на Конкурса, дори ако не е достигнало до 
участника. 

 
Чл.48. Ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия е 

недействителна, това няма да доведе до недействителност на целите Общи 
условия, на други клаузи или техни части. Недействителната клауза ще бъде 
заместена от повелителните норми на закона. 

 
Чл.49. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси, се 

прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република 
България. 

 
Чл.50. Всички разходи, свързани с участието в конкурса, като достъп до 

Интернет мрежата и др., са за сметка на участника. 
 
Чл.51. Всички спорове между страните се решават в духа на 

разбирателство и добрата воля. В случай че съгласие не бъде постигнато в 
срок от 14 (четиринадесет) дни, спорът ще бъде отнесен за решаване пред 
компетентния български съд със седалище в град София. Тази клауза 
представлява изрична писмена договореност по смисъла на чл.117, ал.2 от 



 

 

ГПК, която участникът заявява, че приема с регистрирането си за участие в 
конкурса. 

 
Чл. 52. Неразделна част от тези Общи условия са: 
1. Декларация по чл. 9 от Общите условия; 
2. Декларация по чл. 18 от Общите условия; 
3. Договор за извършване на услуга по чл. 25 от Общите условия.  
 
 
гр.София, 2.08.2017 г. 


