
Игра “Стани част от #iStylefamily.”  
ОБЩИ УСЛОВИЯ  
Регистрирай мейл адреса си, участвай в томбола и можеш да спечелиш 
iPhone 13 128 GB Green. 
Играта се провежда онлайн на сайта и фейсбук страницата на iStyle Bulgaria - 
www.istyle.bg и www.facebook.com/iStyleBulgaria от 19.04.2022 г., 17:00 ч. до 
24.05.2022 г., 23:59 ч. Правилата на играта и актуална информация за нея 
следете на www.istyle.bg и на www.facebook.com/iStyleBulgaria. 

———————————————————————————————————————— 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАTА   
“Игра “Стани част от #iStylefamily.”  

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА  
1.1. Играта “Стани част от #iStylefamily.” се организира и провежда от “Ай Стайл” 
ЕООД, ЕИК: 175220335, наречено по-долу накратко „Организатор”.  
1.2.Организаторът на играта има право неговото име, лого и други елементи от тър-
говската му марка да бъдат позиционирани във всички материали, свързани с про-
веждането на играта – целеви страници, подстраници, онлайн реклами и публика-
ции, банери, брошури и други рекламни материали.  

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА  
2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изло-
жените по-долу официални правила на Играта, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ 
ПРАВИЛА”. С участието си в Играта участниците се съгласяват с официалните пра-
вила на Играта.  
2.2. Официалните правила са публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия 
период на провеждане на Играта на интернет адрес: https://istyle.bg/istyle-family/. 
2.3. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва и/или изменя 
Официалните правила, като допълненията и/или измененията и промените влизат в 
сила от датата на официалното им публикуване на интернет адрес https://istyle.bg/
istyle-family/.  

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ  
3.1. Играта “Стани част от #iStylefamily.” се организира и провежда на територията на 
Република България.  

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА  
4.1. Играта стартира на 19.04.2022 г., 17:00 ч. и участниците могат да се регистрират, 
за да участват в играта до 24.05.2022 г., 23:59 ч.  
4.2. Организаторите на Играта имат право да променят сроковете ѝ, като известяват 
за това на интернет адрес https://istyle.bg/istyle-family/, при условията на т. 2.3. от 
настоящите правила.  

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ  
5.1. Участието в настоящата игра не е обвързано със закупуването на каквито и да е 
стоки и/или услуги, предлагани от “Ай Стайл” ЕООД или от трето лице, нито с 



поемането на каквито и да е договорни задължения към Организатора. Участието в 
Играта е напълно доброволно и свободно. С регистрирането на мейл адреса си, 
участниците се включват в томбола. С предоставяне на данни се дава и съгласие за 
изпращане на информация за нови продукти, специални предложения и 
маркетингови събития. Нюзлетърът, за който участниците се абонират, участвайки в 
играта, е безплатен и ще остане такъв за целия период, в който ще бъде получаван 
от участниците. Може да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, като промените 
настройките си, като кликнете върху бутона "Отписване" под всеки имейл, който 
получавате от iStyle или като се свържете с нас на newsletter@istyle.bg. Право на 
участие в Играта имат: всички лица, навършили 18 години, с местожителство в 
България, както и всеки, който е абониран или се абонира за нюзлетъра на iStyle. С 
регистрацията си за участие в играта всеки участник приема настоящите правила и 
условия на играта. Играта важи за стари и за нови абонати.  
5.2. В Играта нямат право да участват служителите на: фирма Ай Стайл ЕООД, ре-
кламна агенция Фул Контакт ООД, както и членовете на техните семейства.  
5.3. В случай, че Организаторът открие или установи участник, който не отговаря на 
условията на т. 6.1. и т. 5.2., то той има право да анулира получената от него награда 
или по своя преценка да не го допусне до участие за наградата. В този случай ще се 
определи за печеливш друг участник, съобразно правилата на играта.  
5.4. Всеки участник, който се включи в Играта, се смята, че приема Официалните 
правила, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изклю-
чен от участие в Играта.  

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ  
6.1. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки, 
описани по-долу:  
• Да попълни двете си имена и актуален и-мейл адрес в страницата с форма за 

регистрация: https://istyle.bg/istyle-family/. Всеки има право само на една 
регистрация.  

• Да се съгласи с условията на Играта.  
• Да се съгласи да получава Нюзлетър от iStyle.  
• Всички, които са се регистрирали, щe участват в томболата за един брой iPhone 13 

128 GB Green, която ще се проведе на 25.05.2022 г.  
6.2. На 25.05.2022 г. ще се проведе томбола, в която ще участват всички, които са 
попълнили данните си и са се регистрирали. Ще бъде изтеглен един печеливш. 
Изтегленият играч печели 1 (един) брой iPhone 13 128 GB Green. Печелившият ще 
бъде обявен на 26.05.2022 г. до 18:00 ч. на фейсбук страницата на Ай Стайл на 
интернет адрес www.facebook.com/iStyleBulgaria, както и на посочения от него имейл 
адрес.  
6.3. Ангажимент на Организатора е да изпълни законовите изисквания във връзка с 
облагането с окончателен данък на брутната сума на спечелената награда. Спечели-
лият не следва да подава декларации или да включва стойността на печалбата в го-
дишната си данъчна декларация.  

ЧАСТ 7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НА-
ГРАДИТЕ  
7.1. Всички лица, които са попълнили данните си и са се регистрирали, имат право 
да участват в играта за голямата награда.  
7.2. След изтеглянето на победителя, Организаторът ще уведоми победителя на 
предоставения от него и-мейл адрес и ще публикува и-мейл адреса със закрити по-
следни 3 символа във фейсбук страницата на Ай Стайл. Победителят трябва да се 
свърже с Организатора в рамките на 5 (пет) работни дни след изпращане на и-мейла 



с уведомлението, за да предостави данните си за получаване на наградата. Победи-
телят в играта ще получи наградата в рамките на 5 (пет) работни дни, след като се е 
свързал с Организатора в предоставения му по-горе срок, като предварително се 
уговорят с представител на Организаторите за точен ден и час. Наградата ще бъде 
предоставена в София, магазин iStyle Витоша, на бул. Витоша 25. В случай че побе-
дителят не е от гр. София и няма възможност да получи наградата си в магазин 
iStyle Витоша, ще я получи по куриер, на посочен валиден адрес за сметка на Орга-
низатора.  
7.3. При получаване на наградата, печелившият участник задължително се легити-
мира с документ за самоличност и подписва всички документи, предоставени от Ор-
ганизатора, за получаване на наградата.  
7.4. В случай, че печелившият участник не се свърже с Организатора в посочения по-
горе срок или бъде лишен от право да получи наградата, Организаторът има право 
да извърши ново теглене на печеливш.  

ЧАСТ 8. ОТГОВОРНОСТ  
8.1. Организаторът на Играта не носи отговорност за невъзможност за осъществява-
не на контакт със спечелилия участник, която невъзможност се дължи на невалидно 
предоставен и-мейл адрес и/или друг контакт от участника, или на липса на отговор 
от негова страна.  

ЧАСТ 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА  
9.1 Настоящата игра може да бъде прекратена преди 24.05.2022 г. при появата на 
събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодател-
ство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да 
продължи настоящата кампания. 
9.2. Организаторът може да прекрати настоящата кампания при наличие на наруше-
ние или злоупотреба с правилата на кампанията или при извънредни обстоятелства.  
9.3. В случаите по т. 9.1 и т. 9.2: Организаторът няма да носи никаква отговорност за 
понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекра-
тяване; Организаторът ще уведоми участниците в играта за прекратяването на кам-
панията, както и за причините за това прекратяване на фейсбук страницата на Орга-
низатора.  

ЧАСТ 10. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ  
10.1. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и участници в същата 
се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът 
се решава от компетентните съдилища в Република България.  

ЧАСТ 11. ПУБЛИЧНОСТ  
11.1. С участието в тази Игра всеки участник се съгласява, че ако бъде определен за 
печеливш, неговите имена могат да бъдат използвани за целите на кампанията, а 
именно оповестяване на печелившия на интернет сайта на Организатора и на него-
вата Фейсбук страница, като Организаторът не дължи за това заплащане.  

ЧАСТ 12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  
12.1. Организаторът е администратор на лични данни и гарантира, че предоставени-
те лични данни на участниците в играта ще бъдат обработвани в съответствие с 
всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Евро-
пейския парламент и на Съвета.  
12.2. С регистрирането си за участие в играта, участникът се съгласява, че предо-
ставените от него лични данни, вкл. име и и-мейл адрес ще бъдат използвани за це-



лите на администриране на настоящата Игра. Участникът се съгласява, че името му 
според неговата регистрация, ще бъде публикувано на www.istyle.bg и на 
www.facebook.com/iStyleBulgaria/, в случай че e обявен за спечелил наградата.  
12.3. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му дан-
ни за цели, различни от тези по чл.12.2.  
12.4. Отказът да се предоставят личните данни води до невъзможност за получаване 
на спечелената награда.  
12.5. С извършването на Абонамент всеки участник дава изричното си съгласие 
предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Ай Стайл ЕООД за 
следните цели: за изпращане на информация за актуални промоции на Ай Стайл, за 
срок до отмяна на даденото съгласие;  за участие в Играта и свързаните с нея кому-
никационни активности, за срок до приключване на играта или до отмяна на дадено-
то съгласие (ако настъпи по-рано), при спечелване на награда – за оформяне на до-
кументи за приемо-предаването на наградата.  
12.6. Субектът на лични данни има право по всяко време да оттегли предоставеното 
съгласие, да изиска достъп, корекция или изтриване на личните си данни, да поиска 
ограничение на или да направи възражение срещу обработването и има право на 
жалба до Комисия за защита на личните данни. Подробна информация за правата 
на участник, в качеството му на субект на лични данни, се съдържа в Указанията за 
обработка на данни на сайта на Организатора - https://istyle.bg/ukazanija-za-
obrabotka-na-danni/. 
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