
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ : 

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРС „НАЙ-ЕКСТРАВАГАНТНАТА БАНИЦА“ 

1.  Възложител на Конкурса е „Белла България“ АД, ЕИК 115141090 със   седалище и адрес на 

управление гр.София, бул. “Цариградско шосе“ №101, ет. 8, наричан по-долу („Възложител 

/БЕЛЛА”). 

2. Организатор на Конкурса е „Аргент - 2002 ООД“, ЕИК 131015485 със седалище и адрес на 

управление: гр. София, бул. „България“ 81 А, ет. 5 („Организатор“). 

3. Жури на Конкурса е „Уан Шеър Комюнити” ЕООД, ЕИК 201039517 с адрес: гр. София, р-н Люлин, 

бл. 647, вх. Б, ет. 1 („Журито”). 

4. Конкурсът на БЕЛЛА: “Най-екстравагантната баница” се организира и провежда на територията 

на Република България. Провежда се чрез официалната страница на БЕЛЛА във Facebook на адрес: 

https://www.facebook.com/Bella.produkti  Facebook страницата). 

 

РАЗДЕЛ II. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ  

1. Личните данни на всички участници в Конкурса се обработват в съответствие с действащото 

законодателство и вътрешните политики на Възложителя и Организатора за защита на личните 

данни и за целите, посочени в настоящите Условия. 

2. Организаторът и Възложителят, в качеството си на Администратори на лични данни, обработват 

личните данни на участниците за целите на настоящия Конкурс. С участието си в Конкурса 

Участниците се съгласяват, че ако бъдат изтеглени от томболата, за да получат своята награда, 

трябва да предоставят имена и телефон. Личните данни ще бъдат използвани единствено и само 

за използване на заснемане на спечелената награда.  Спечелилите участници доброволно 

предоставят своите лични данни на Възложителя и Организатора, при отказ от предоставяне на 

данните Организатора няма да има възможност да предостави спечелената награда. 

3. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участието в Конкурса са –Facebook профил, а 

на печелившите участници – имена и телефон. 

4. Личните данни, предоставени на и обработвани от Възложителя и Организатора могат да бъдат 

разкривани от дружествата за целите на Конкурса на трети лица и на други администратори на 

лични данни на територията на Република България във връзка със законовите задължения на 

Организатора или във връзка с дистрибуция на наградата при спазване на разпоредбите на 

действащото законодателство. 

5. С участието си в Конкурса, Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с 

настоящите Условия. Разпоредбите на българския Закон за защита на личните данни н на 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно 

защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 

движение на такива данни,  и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент за защита на 



данните) и Политиката за поверителност на https://lavitaebella.bg/ се прилагат за въпроси, 

свързани с обработката на лични данни, които не са регламентирани в настоящите Общи условия. 

6. Участниците потвърждават, че са се запознали с настоящото уведомление за защита на личните 

данни по отношение на Конкурса БЕЛЛА България “ Най-екстравагантната баница” изготвено в 

съответствие с чл. 13 от Общия регламент за защита на данните, приложен към настоящите 

правила. 

7. За въпроси свързани с личните данни, всеки участник може да се обърне към ОРГАНИЗАТОРА 

използвайки следния имейл: digital@argent-bg.com 


