
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА МУЗИКАЛНИТЕ КОНКУРСИ

I. I. Уводни разпоредби

1. Общите условия за съзтезания (наричани „GTC“) са валидни за конкурси, провеждани на уебсайта 
на Muziker, a.s. , освен ако не е посочено друго.
2. Общите условия определят условията за регистриране и участие в състезанието, получаване и 
предаване на наградата в състезанието и описание на правата и задълженията на участниците, както 
и защитата на личните данни в съответствие с действащото законодателство относно Защита на 
личните данни.
3. Обявяването на конкурса е от страна на  компанията Muziker, a.s., Drieňová 1/H, 821 01 Bratislava, 
Словашка република, регистрирана в Окръжния съд. Съд Братислава I, раздел Sa, преписка №. 3337 / 
B, IČO: 35840773, DIČ: 2021680991, като оператор на уебсайта muziker.com („Известител“).
4. Конкурсът (наричан по-нататък „Конкурсът“) е всяка промоционална кампания на
Известителя, при която при изпълнение на условията може да се получи парична или
непарична награда (наричана по-долу „Наградата“).

Условия за участие в състезания

1. Конкурсите са отворени за всички посетители на muziker.com.
2. Служители на Известителя и членовете на техните семейства, служители на съдействащи
лица и членове на техните семейства, бизнес партньори, които даряват наградите на
състезанието, организират, посредничат, спонсорират, технически осигуряват или провеждат
по друг начин състезания, не трябва да участват в състезанието.
3. Всяко лице, което спазва определени правила за състезанието, публикувани на muziker.com
или под каквато и да е друга подходяща форма, може да участва в състезанието, освен ако в
специфичните условия за състезание не е посочена минимална възраст от 18 години или ако
няма ограничение физическите лица могат да участват в състезанието при специфичните
условия на конкретния конкурс.

III. Провеждане на състезания и публикуване на резултатите

1. Конкретните условия на заявлението, предметът на конкурса, хода на конкурса и начинът на
оценяване на състезанието се обявяват от обявителя чрез публикуването му на уебсайта
muziker.com съгласно специфичните правила на конкретния конкурс.
3. Ако условието на конкурса е покупка на стоки или услуги в рамките на срока, определен като
продължителност на състезанието, това условие се счита за изпълнено само след изпращане
на поръчката и след извършване на плащането. в случай на безкасов превод, моментът на
плащане се счита за момента, в който средствата се кредитират по сметката на Известителя).

IV. Условия за спечелване на наградата

1. Победителят е лицето, което надлежно и най-успешно е изпълнило всички специфични правила за 
състезание на състезанието, или е било изтеглено, или е определено в съответствие с конкретните 
правила на състезанието, или е обявено за победител в рамките на специфичните правила за 
конкуренция и данни, необходими за правилното и безпогрешно идентифициране на неговото лице с 
цел реализиране на правата и задълженията при тези условия.

2. Освен ако в специалните правила на конкретна конкуренция не е посочено друго, е възможно да 
участвате в състезанието при всяка покупка. Освен ако в специфичните правила за конкуренция не е 
посочено друго, просто трябва да въведете уникален код в бележката си за покупка и сте в играта! За да 
участвате в състезанието, трябва да обработим номера на вашата поръчка. За тази цел, ако свободно 
изберете да участвате в конкурса, операторът - MUZIKER as, със седалище на адрес Drieňová 1/H, 821 01 
Bratislava, IČO: 35840773 (наричан по-долу „оператор“) ще обработи номера на вашата поръчка и вашите 
данни за контакт - имейл и телефонен номер по смисъла на чл. 6 ал. 1, ал. е) Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични 
данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (общи 
данниРегламент за защита). Вашите лични данни ще бъдат обработвани от оператора, за да 
регистрирате участието си в състезанието, да оцените самия конкурс и да се свържем с вас за да



присъдите наградата. Операторът ще обработва вашите лични данни за продължителността на оценката 
на конкуренцията и ако станете победител, докато наградата не бъде връчена. В същото време ви 
информираме, че ако станете победител в конкурса, номерът на вашата поръчка ще бъде публикуван на 
нашия уебсайт. Като субект на данни имате право да възразите по всяко време на такава обработка. 
Цялата информация относно защитата на личните данни, включително правата ви като субекти на данни,
е достъпна на нашия уебсайт в секцията „Поверителност“.
3. Номерът на поръчката на победителя в конкурса ще бъде публикуван на уебсайта на оператора след
оценката на конкурса. За целта обработваме номера на вашата поръчка съгласно чл. 6 ал. 1, ал. е) от
Общия регламент за защита на данните. Като субект на данни имате право да възразите по всяко време
на такава обработка
4. Наградата е непрехвърлима и принадлежи единствено на победителя. Ако победителят не може да
приеме наградата (като приеме стоките, услугите, участва в събитието, поиска отстъпка или друго
предимство и т.н.), искът към наградата изтича и победителят няма право на обезщетение. Победителят
няма право да назначи заместник на свое място. Обявителят се определя от Обявителя чрез теглене на
жребий или Обявителят се определя като победител в реда на втория най-успешен участник в
състезанието
5. Правото да спечели също изтича, ако победителят не спазва някакво задължение, наложено от
общите и / или специалните условия на конкретен конкурс, или ако той / тя действа в противоречие с
добрите нрави (при условие на неверни данни, получи наградата от извършване на измамни действия и
др.) или ако той / тя не е изтеглил цената в рамките на договорения срок и не е поискал да я удължи от
обявителя в определен срок по обосновани причини.

1. Обявителят ще се свърже с Победителя по електронна поща или телефон и ще му предостави
спецификация за издаване на наградата. Ако естеството на Наградата налага това, Победителят е
длъжен да окаже съдействие при приемането или обратно изкупуването на наградата.
2. Освен ако Обявителят не е договорил друго с победителя или условията и естеството на състезанието
не предполагат други условия за получаване на наградата, наградата ще бъде доставена на победителя
чрез куриер.
3. Обявителят не носи отговорност за дефекти в доставката на печалбите, възникнали при доставката по
куриер. Всички претенции, произтичащи от щети при доставка или в случай на нераздаване на
наградата, дикторът предава на победителя.
4. В случай, че наградите са дарени на конкуренцията от бизнес партньора или доставени на
победителите чрез куриерска фирма, победителят потвърждава, че личните му данни ще бъдат
предоставени на бизнес партньора или куриерската компания с цел идентифициране победителят за
връчване на наградите. Ще бъдат предоставени следните лични данни: име, фамилия, адрес,
включително държава, телефонен номер, имейл адрес или други в зависимост от вида или естеството на
наградата. Предоставените данни за идентификация се предоставят на бизнес партньора в електронен
вид, а на куриерската компания в писмена и електронна форма; бизнес партньор или куриерска фирма
може да се разпорежда с тях единствено с цел идентифициране на победителя за предаването на
наградата и в съответствие с Общия регламент за защита на данните. Имаме договори с нашите бизнес
партньори за обработка на лични данни и са длъжни да предприемат подходящи мерки за сигурност,
технически и организационни действия.

VI. Облагане на печалбите

Победителят признава, че в зависимост от неговата форма, стойност и държава на пребиваване 
печалбите могат да подлежат на задължително данъчно облагане или уреждане на налога на здравно 
или друго застрахователно дружество съгласно приложимото законодателство на тази страна.

VIII. Заключителни разпоредби

1. Дикторът си запазва правото да променя, променя общите условия на промоционални състезания или
напълно да анулира конкуренцията поради търговски причини, трета страна или поради форсмажорни
причини. Дикторът се съгласява да информира своевременно клиентите за всякакви промени в общите
условия на конкурсите.
2. Дикторът си запазва правото да възстанови наградата в конкурса за награда от подобен вид или
еквивалент.
3. Участникът няма право на възстановяване на разходите, свързани с участието в конкурса.
4. Настоящите общи условия на състезанията влизат в сила на 10.1.2020 г.


