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ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ  
“ШОФИРАЙ БЕЗОПАСНО, ПЕЧЕЛИ СИГУРНО” 

организирана от МИШЛЕН РУМЪНИЯ СА (MICHELIN ROMANIA SA)  
(период: 15 октомври 2021 г. - 30 ноември 2021 г.) 

 
Чл. 1 – Организатор 
1.1. Организатор на промоционалната кампания за потребители “ШОФИРАЙ БЕЗОПАСНО, ПЕЧЕЛИ 

СИГУРНО” (по-долу наричана "Състезание" или "Кампания" ) е Мишлен Румъния СА (Michelin Romania SA) 

(по-долу наричано “Организатор” или “Мишлен”), със седалище в Sos. Bucuresti Nord nr.10, Global City, 

Business Park, Cladirea O1, etaj 3, Voluntari, Ilfov, рег. № J23/2379/2013, чрез S.C. OneTouch Interactive S.R.L., 

със седалище в Румъния, Бузау, ул. Замбилелор № 17 (Buzau, Str. ZAMBILELOR nr. 17), вписано в Търговския 

регистър под номер J10/662/20.07.2011, Данъчен номер RO28898042. 

Кампанията се провежда в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент (“Общите условия”), 
които са задължителни за всички участници. 
1.2. Участникът следва да прочете и да потвърди, че приема настоящите Общи условия. Участниците се 
задължават да спазват и изпълняват всички условия, срокове и разпоредби на настоящите Общи условия. 
 
Чл. 2 – Времетраене и място на провеждане на промоционалната кампания 
2.1. Кампанията се организира и провежда на цялата територия на България. 
2.2. Кампанията започва на 15 октомври 2021 г. и продължава до 30 ноември 2021 г. (включително). 
 
Чл. 3 – Участващи Продукти 
3.1 Участващите Продукти са само следните продукти, продавани от Организатора на българския пазар, 
чрез дистрибуторите на гуми: 
- Нови зимни и всесезонни гуми от модели на Michelin, за автомобили, микробуси и 4X4 – 
продуктова гама MICHELIN ALPIN 6, ALPIN 5, ALPIN 4, ALPIN A3,  PILOT ALPIN 5, PILOT ALPIN 5 SUV, ALPIN A4, 
PILOT ALPIN PA4, LATITUDE ALPIN, LATITUDE ALPIN LA2, PILOT SPORT A/S PLUS, PREMIER LTX, PRIMACY 
MXM4,  AGILIS ALPIN, AGILIS 51 SNOW-ICE, AGILIS CROSSCLIMATE, CROSSCLIMATE , CROSSCLIMATE+, 
CROSSCLIMATE SUV, CROSSCLIMATE 2 
Промоцията се провежда само при дистрибуторите на Мишлен, участващи в кампанията, които са 
посочени в Приложение 1. 
След крайната дата на промоционалната кампания посочените по-горе участващи продукти ще загубят 
това си качество и Организаторът няма последваща отговорност и не носи друго задължение във връзка с 
което и да било обстоятелство, което потенциално може да доведе обществеността до заключението, че 
промоционалната кампания е действаща или продължена. 
3.2 Продуктите, участващи в кампанията, са достъпни в рамките на стоковата наличност. 
3.3 Употребяваните зимни и всесезонни гуми Michelin не са Продукти, участващи в промоцията. 
 
Чл. 4 – Официални Условия на кампанията 
4.1 Официалните Условия на кампанията са достъпни за всяко лице, без заплащане, в рамките на целия 
срок на промоцията, по който и да е от следните начини: 
• в електронна форма, посредством достъп до Интернет страницата на Мишлен 
https://www.michelin.bg/auto/promotsion 
• след писмено искане, изпратено до Организатора на адрес: promo.michelin@ota.ro 

 По преценка на Организатора, Кампанията може да бъде популяризирана пред обществеността 
посредством медиите, включително чрез реклами и/или информационни материали. Информацията, 
съдържаща се в такива материали, се тълкува в съответствие с разпоредбите на тези Общи условия. 
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4.2 Организаторът си запазва правото да променя и/или допълва настоящите Общи условия. Всякакви 
промени/допълнения в разпоредбите на тези Общи условия се документират в анекс и се съобщават 
посредством публикуване на Интернет страницата на кампанията: 
https://www.michelin.bg/auto/promotsion. 
 
 
Чл. 5 – Право на участие 
5.1 Право на участие в промоцията имат само физически лица с пребиваване или местожителство в 
България и навършени 18 години към датата на регистрацията или юридически лица и/или еднолични 
търговци със седалище в България, които закупят най-малко 4 нови зимни или всесезонни гуми Michelin 
от Участващите Продукти, съгласно чл. 3.1 по-горе. 
 
5.2 Следните лица нямат право на участие в промоцията: 
• служители на MICHELIN ROMANIA S.A. и МИШЛЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД (с ЕИК 202823995) и техните 
роднини;  
• Служители на което и да било дружество, участващо в дейности, свързани с организацията, 
провеждането на кампанията и продажбата на промоционалните гуми. 
• тези юридически лица, в които служители на Организатора и/или MICHELIN ROMANIA S.A., 
служители на агенцията и служители на дружествата, участващи в провеждането на тази Промоция, 
дистрибуторските кампании на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители, 
братя/сестри, братовчеди и т.н.), държат участия и заемат длъжности. Посочените тук лица нямат право 
да участват в настоящата кампания също и като регистрирани еднолични търговци. 
Също така, роднините на посочените по-горе служители (а именно деца/родители, братя/сестри, 
съпруг/съпруга) нямат право да участвт в кампанията. 
• Дружествата, продаващи продуктите, участващи в тази Кампания, нямат право да се регистрират 
за участие в тази промоция, за да се възползват от наградите. 
 
Чл. 6 – Награди в каманията 
В рамките на кампанията Организаторът ще предостави, съгласно механизма, описан в чл. 7 по-долу, 
следните награди: 

Награда Количество 
Цена на бройка  

(с ДДС) 
Обща цена  

(с ДДС) 

Основна награда: 

• ваканция за двама в първокласен ски 
курорт (Хотел Ястребец в Боровец) 

• Включва: закуска, обяд, вечеря, закрит 
плувен басейн, термална зона / парна баня, 
билкова сауна, финландска сауна, лаконий, 
терапия на краката на Кнайп, леден фонтан, 
балон зона, фитнес, паркинг 

• в периода 6 януари – 10 януари 2021 
 

2 BGN 3000 BGN 6000 

Конзола SONY PlayStation 4 Black Slim, 1TB, Black + Игра 

FIFA20 с 2 контролера DualShock 4 +GT licence  

една конзола/ седмично* 
 

6 1200 BGN 7200 BGN 

една раница Urban с лого на Michelin / дневно** 
 

47 120 BGN 5 640BGN 
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*Печелившите участници за съответна седмична награда се изтеглят измежду участниците, участващи с 
покупка (на 4 нови зимни или всесезонни гуми модел Michelin от Участващите Продукти, съгласно чл. 3.1 
по-горе), направена през съответната седмица от периода на кампанията. Например, в тегленето за 
седмична награда за периода 15 октомври 2021 – 22 октомври 2021 г. участват само участници с покупки, 
направени през същата седмица. За избягване на всяко съмнение, седмичните награди се теглят 
едновременно с останалите награди на 20 декември 
** Печелившите участници за съответна дневна награда се изтеглят измежду участниците, участващи с 
покупка (на 4 нови зимни или всесезонни гуми модел Michelin от Участващите Продукти, съгласно чл. 3.1 
по-горе), направена на съответния ден от периода на кампанията. Например, в тегленето за дневна 
награда за 15 октомври 2021 участват само участници с покупки, направени през същия ден. За избягване 
на всяко съмнение, дневните награди се теглят едновременно с останалите награди на 20 декември 
В тегленето на наградите участват покупки (на 4 нови зимни или всесезонни гуми модел Michelin от 
Участващите Продукти, съгласно чл. 3.1 по-горе) от дистрибуторите на Мишлен, посочени в Приложение 
1 и след регистрация на тези покупки съгласно чл. 7.1 и сл. по-долу. Уточняваме, че всеки дистрибутор 
определя самостоятелно работното време и графика на работа на своите търговски обекти. 
Печелившите участници ще бъдат обявени на 22 декември, на https://www.michelin.bg/auto/promotsion. 
Участникът има право само на една награда, когато е закупил 4 нови зимни или всесезонни гуми модел 
Michelin от Участващите Продукти, съгласно чл. 3.1 по-горе. 
Печелившите участници не могат да искат стойността на наградите в пари. Мишлен няма да предлага пари 

в замяна на наградите.  

Чл. 7 – Как се провежда кампанията 
7.1. Условия относно валидната регистрация за участие 
За валидна регистрация с цел участие в промоцията следва да бъдат изпълнени кумулативно следните 
условия: 
(1) Участникът следва да има право да участва, съгласно разпоредбите на чл. 5 по-горе; 
(2) Регистрацията за промоцията се извършва само за покупки, направени в рамките на периода, 
посочен в чл. 2.2 по-горе; 
(3) Участникът следва да се регистрира на Интернет страницата 
https://www.michelin.bg/auto/promotsion, да прочете и приеме настоящите Общи условия, както и да 
прочете и да потвърди, че той/тя е прочел(а) Уведомлението за поверителност за Кампанията и да 
попълни следната задължителна информация: 
 

Име 

Фамилия 

Фирма (ако е приложимо) 

Имейл 

Телефонен номер 

Брой закупени гуми 

Модел гума 

Размер джанти 

Дистрибутор 

Адрес на дистрибутора 

Дата на покупката 

Фактура №: 

Сканирано копие на фактура 

 
(4) Крайната дата, до която участниците могат да се регистрират, съгласно процедурата, посочена в 
чл. 7.1(3), е 10 декември 2021. За избягване на всяко съмнение, могат да бъдат регистрирани само покупки 
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от един от дистрибуторите, участващи в кампанията, посочени в списъка на дистрибуторите по 
Приложение 1, направени в периода 15 октомври 2021 г. - 30 ноември 2021 г. (включително). 
(5) Организаторът не носи отговорност за регистрации, направени след крайните дати, посочени в чл. 7.1. 
(6) Организаторът не носи отговорност за точността на задължителната информация, попълвана във 
формуляра за целите на доставка на наградата. В случай, че данните не са коректни, Организаторът няма 
да изпраща втора доставка на същия участник. Ако данните са непълни, наградата ще бъде 
преразпределена в първия резерв. Също, ако печелившият участник не бъде намерен на посочения от 
него адрес, той ще бъде посетен на два пъти от круиера и в случай, че печелившият участник не получи 
наградата си от дружеството-куриер в срок от 10 дни, считано от датата, на която с него се е свързал 
куриерът, Организаторът ще извърши преразпределяне на наградата към друг участник.  
(7) Доставката на наградите се извършва само в България, за покупки, направени от България. 
(8) Промоцията се провежда само при дистрибуторите на Мишлен, участващи в кампанията, които са 
посочени в Приложение 1. 
 
7.2 Как действа промоционалната кампания 
(1) За да се регистрират за промоцията Участниците трябва да закупят поне 4 нови зимни или 
всесезонни гуми Michelin от Участващите Продукти, съгласно чл. 3.1 по-горе, в периода 15 октомври 2021 
г. – 30 ноември 2021 г. (включително), от един от дистрибуторите, участващи в кампанията, посочени в 
списъка на дистрибуторите по Приложение 1. Участникът се регистрира с фактурата за покупката като 
посети регистрационния формуляр на https://www.michelin.bg/auto/promotsion. 
(2) Участниците следва да се регистрират в приложението, като предоставят поисканата информация, 
посочена в чл. 7.1(3). 
(3) След като предостави задължителната информация в регистрационния формуляр, участникът ще 
получи на електронния адрес, предоставен при регистрацията, електронно писмо, в което ще бъде 
информиран, че изпратените от него данни се проверяват и обработват. Също така, участникът ще бъде 
уведомен, че след потвърждаването на данните, той ще участва в лотарията на Мишлен и печелившите 
участници ще бъдат обявени на 22 декември 2021, на https://www.michelin.bg/auto/promotsion. 55 
победители и ще бъдат изтеглени 2 резерви за всеки победител. 
(4) Участник може да се регистрира само веднъж и той може да спечели не повече от една награда, 
дори и да е закупил повече от 4 нови зимни или всесезонни гуми Michelin от Участващите Продукти, 
съгласно чл. 3.1 по-горе.  
За кампанията, на един и същи адрес за доставка могат да се регистрират не повече от две лица. 
(5) С потвърдителното електронно писмо за регистрацията, участникът ще бъде уведомен за датата 
на лотарията и къде ще обявим печелившите участници. 
(6) С електронното писмо, отказващо потвърждение на регистрацията, участникът ще бъде уведомен 
за причините за непотвърждаване на регистрацията. Ако участникът все още е в срока за приемане на 
регистрации за кампанията, участникът може да промени/поправи грешната информация/приложение по 
време на регистрацията посредством нова регистрация при условията, предвидени в чл. 7.1 до крайните 
дати, посочени в чл. 7.1.(4). Неизчерпателно възможните причини за отказ за потвърждение могат да 
бъдат следните: няколко регистрации от същото дружество или физическо лице, липса на фактура, 
нечетлива или повредена фактура, фактурата не е от промоционалния период, фактура, изпратена 
няколко пъти или от същото физическо лице или от различни физически лица, приложеният документ не 
е фактура, закупени са по-малко от 4 нови гуми Michelin, вече направена регистрация от същото физическо 
или юридическо лице, закупените гуми не са зимни или всесезонни гуми Michelin от Участващите 
Продукти, съгласно чл. 3.1 по-горе, фактурата не посочва модела на закупените гуми, фактурата не посочва 
броя на закупените гуми, фактурата е проформа, информацията е непълна, грешна или информацията в 
регистрацията не съответства с тази във фактурата, регистрацията е на друг клиент, който няма право да 
се регистрира за промоцията, адресът за доставка съвпада с адреса на дружествто, продаващо гуми 
Michelin, повече от двама участника (различни физически лица) са регистрирани на същия адрес на 
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доставка, дистрибуторът във фактурата за покупка на гумите не е в списъка на дистрибуторите на Мишлен, 
които участват в тази промоция. 
(7) Файловете, които не съответстват с правните изисквания няма да бъдат разглеждани или 
публикувани; също така материалите, за които след тяхната публикация, се установи, че нарушават 
законовите изисквания, а именно са незаконни, опасни, злоумишлени, обидни, непристойни, 
порнографски или вулгарни, очернящи, расистки или ксенофобски, материали, които са в нарушение на 
авторско право или материали, за които може да се счита, че подстрекават към криминални или 
незаконни деяния, ще бъдат изтривани от Интернет страницата на кампанията. 
(8) Организаторът не е отговорен за факта, че трети страни може да използват информация, която 
участниците в кампанията публикуват или до която дават достъп в пространствата, запазени за 
кампанията. 
(9) Също така, участниците поемат пълна гражданска и наказателна отговорност за информацията, 
която подават или публикуват в пространствата, запазени за кампанията на Интернет страницата 
https://www.michelin.bg/auto/promotsion. 
(10) Участниците са изцяло отговорни за съдържанието на текстове, картинки и информацията, 
публикувана или въведена на Интернет страницата или подавана до други членове. 
(11) Участниците се съгласяват и се задължават да не използват услугите на Интернет страницата, за да 
подстрекават към нарушения на приложимото законодателство. В същото време участниците се 
съгласяват и се задължават да не предоставят никаква информация с цел подкрепа на незаконни 
действия. 
(12) Организаторът си запазва правото да изключи от кампанията материали, подадени от участници, 
които не съблюдават предходно посочените условия, както и да дисквалифицира такива участници. 
7.3. Потвърждаване на печелившите участници  
Тегленето на всички награди в лотарията ще се извърши в присъствието на Комитет по потвърждаването 
(Маркетинг, Операции, Правен отговорник, Отговорник за покупките) на 20 декември 2021 и ще се 
записва. Печелившите участници ще бъдат обявени на 22 декември 2021, на 
https://www.michelin.bg/auto/promotsion. 
Участниците, които съответстват на условията, посочени в чл. 7.1 и чл. 7.2 по-горе, ще бъдат определени 
за печеливши участници след процес по потвърждаване. 
Потвърждаването на Участник като печеливш участник в промоционалната кампания изисква 
изпълнението на всички от следните условия: 
(1) Участникът има право да се регистрира в промоционалната кампания, съгласно разпоредбите на 
чл. 5 по-горе; 
(2) За да бъде потвърден като печеливш участник, на Участника е известно, че неговите/нейните 
лични данни ще се обработват в съответствие с Уведомлението за поверителност за Кампанията, посочено 
в чл. 10. 
(3)  Участник може да се регистрира само веднъж за промоционалната кампания в рамките на целия 
период на кампанията. 
(4) Участник може да спечели само една награда (ако закупи 4 нови зимни или всесезонни гуми 
Michelin от Участващите Продукти, съгласно чл. 3.1 по-горе). Регистрацията за кампанията следва да се 
извърши съгласно чл. 7.1 и чл. 7.2 по-горе. 
(5) Съответствие с всички регистрационни условия, посочени в чл. 7.1 по-горе. 
(6) Съответствие с крайните дати за регистрация, както е предвидено в чл. 7.1(4) по-горе. 
(7) Участниците, които са определени за печеливши, ще бъдат уведомени, съгласно чл. 7.4. 
(8) При получаване на наградата, печелившите участници следва да представят фактурата, получена 
при покупката на гумите Michelin, която са сканирали и за която са изпратили информация в 
регистрационната форма по чл. 7.1 (3) по-горе. 
(9) При получаване на наградата, печелившите участници следва да представят своята лична карта, за 
да докажат, че пребивават и живеят в България. Също така, те следва да подпишат приемо-предавателен 
протокол, удостоверяващ получаването на наградата от тях. Съгласно българското законодателство 
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спечелилите награди в настоящата Кампания Участници са задължени да декларират като доход 
получената награда пред компетентните данъчни органи и да заплатят дължимия данък върху нейната 
стойност в законовите срокове за това. С приемането на наградите печелившите участници 
потвърждават, че им е известно, че във връзка с получената награда за тях възниква задължение да 
декларират същата като доход, както и да заплатят дължимия данък върху нейната стойност, в това 
число са се информирали за сроковете за изпълнение на тези им задължения. 
 
7.4. Получаване на наградите 
Печелившият участник ще бъде уведомен с електронно писмо или с текстово съобщение по телефон, че 
ще получи наградата си в срок от две седмици, след датата, на която е получил съобщение, че е определен 
за печеливш участник. Наградите ще бъдат изпратени посредством куриер, без заплащане на такса, до 
адреса, посочен от печелившия участник в регистрационната му форма, ако този адрес е пълен и точен.  
Разходите за куриерски услуги за получаване на наградите ще бъдат за сметка на Организатора, за 
еднократна доставка за всеки печеливш участник в България. 
Каквато и да било грешка и/или пропуск относно личните данни, посочени в чл. 7.1, които са предоставени 
на Организатора, не водят до възникване на отговорност за последния, доколкото точността на данните 
за контакт, предоставяни от Участниците, е изключителна тяхна отговорност. Организаторът не носи 
отговорност в случай, че не може да бъде установен контакт с Участник, който е определен за печеливш, 
поради грешно/непълно име, електронен адрес, пощенски адрес или телефонен номер. 
Оплаквания, свързани със спечелване на наградата, последващи подписването на разписката за 
получаването й, няма да се разглеждат от Организатора. 
 
Чл. 8 – Данъци и свързани задължения 
Съгласно българското законодателство спечелилите награди в настоящата Кампания Участници са 
задължени да декларират като доход получената награда пред компетентните данъчни органи и да 
заплатят дължимия данък върху нейната стойност в законовите срокове за това. С приемането на 
наградите печелившите участници потвърждават, че им е известно, че във връзка с получената награда 
за тях възниква задължение да декларират същата като доход, както и да заплатят дължимия данък 
върху нейната стойност, в това число са се информирали за сроковете за изпълнение на тези им 
задължения.  
 
Чл. 9 – Ограничаване на отговорността 
9.1. Организаторът има право да предприеме всички изискуеми действия в случай на измама, 
злоупотреба или други опити срещу системата, които може да увредят имиджа на Дружеството. 
9.2. Организаторът на кампанията “ШОФИРАЙ БЕЗОПАСНО, ПЕЧЕЛИ СИГУРНО” не носи каквато и да било 
отговорност, нито пък може да бъде въвличан в спорове във връзка с потенциални допълнителни разходи 
на Участниците, във връзка с участието в настоящата Кампания, с изключение на отговорност във връзка с 
продажбата на продукти, участващи в Кампанията.  
9.3. В случай на спор относно валидността на регистрация в рамките на тази кампания, решението на 
комитета, съставен от служители на Организатора, е окончателно. 
9.4. Организаторът не носи отговорност за: 
1. онлайн регистрацията във формуляр, различен от този на https://www.michelin.bg/auto/promotsion, 
което може да доведе до неполучаване на информация от Организатора; 
2. Онлайн регистрации, направени извън горепосочената кампания; 
3. Онлайн регистрации, които не съдържат всички изискуеми полета, посочени в чл. 7.1; 
4. Грешки в данните, предоставени от участниците, както и точността на данните за контакт, не водят до 
възникване на отговорност за Организатора, тъй като са изключителна отговорност на участниците. 
Съответно, Организаторът не носи отговорност в случай, че участниците предоставят грешни данни, 
довели до невъзможност за изпращане на наградата при нормални обстоятелства, невъзможност за 
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идентификация на какъвто и да било печеливш участник, невъзможност за регистрация за промоцията, 
поради нечетливост на личните данни. 
5. Организаторът не носи отговорност за невъзможност от страна на печеливш участник за получаване на 
наградата; 
6. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за доставяне/изпращане на наградата, в случай, 
че данните за доставка за попълнени грешно/ не са пълни/ не са четливи. 
7. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било забавяния за доставка/предаване на наградите 
в резултат от забавяне за предоставяне на услуги от негов доставчик, пощенски услуги и т.н.; 
8. Оплаквания, свързани със спечелване на наградата, последващи подписването на разписката за 
получаването й, няма да се разглеждат от Организатора; 
9. Техническо неизпълнение от страна на мобилния доставчик; 
10. Блокиране на електронния адрес на участника или други неизправности на други механизми на 
Интернет страница, които са свързани с процеса по предоставяне на награда. 
11. Грешки, причинени от грешно ползване на личния компютър на участника (загуба на захранване на 
компютъра, грешки на операционната система, инсталирана на компютъра, грешки, дължащи се на 
вируси, заразили операционната система на компютъра, грешки, дължащи се на зловредно използване 
на технология с цел манипулиране на резултатите); 
12. Грешки, дължащи се на използването на технологии, различни от препоръчаните от Организатора. 
Препоръчаните технологии са: Internet браузър (Google Chrome, Mozilla версия 23 или по-нова, Opera 20), 
минимална операционна система Windows 2000; с включен Java Script. 
13. Случаите, в които определени физически лица, регистрирали се за промоцията, са в невъзможност да 
вземат частично или изцяло участие в промоцията, когато тази невъзможност се дължи на обстоятелства, 
извън контрола, който Организаторът може разумно да упражнява. 
Такива обстоятелства може да се дължат на: грешна, непълна информация, прекъсната информация, 
забавена или по друг начин изкривена информация, след действия на ползвателите на Интернет 
страницата, експлоатация на техния изчислителен хардуер, приложения или други технически устройства, 
които се използват за провеждане на Кампанията. Такива обстоятелства също може да се дължат на 
техннически неизправности, които може да навредят на действието на Интернет свързаността и/или 
изчислителния хардуер и/или приложения на Интернет доставчика и/или неизправна експлоатация на 
електронна поща, на Организатора или на участника, причинена от технически причини и/или 
интензивността на Интернет и/или като цяло или в частност на Интернет страницата, или и двете. 
Тези обстоятелства може също да се дължат на: увреждания или нарушения с потенциален ефект върху 
изчислителния хардуер, приложения и/или съхраняваните данни на участници или трети страни след 
тяхното участие в промоцията. Такива обстоятелства също може да се дължат на промени в 
законодателството, които имат въздействие върху провеждането и изпълнението на Кампанията (като 
например решения на гражданските власти, обявяване на война, природни бедствия и други сходни 
събития), наградите от Кампанията, тяхната стойност, функциониране, условията, при които се 
предоставят и/или разпределят. 
Участниците приемат, че всички решения, приети от Организатора, са окончателни относно печелившите 
участници, както и последващия календар на Кампанията или други промени, свързани с изпълнението 
на същите. Организаторът има право да дисквалифицира всеки участник, който не спазва правилата на 
Кампанията или в случай на подозрение на неправилно поведение или какъвто и да било вид саботаж на 
Дружеството. 
 
Чл. 10 – Обработване на лични данни 
Организаторът, в качеството му на администратор, извършва обработването на лични данни, съгласно 
Уведомлението за поверителност за Кампанията, достъпно, както следва: 
• в електронна форма, с посещение на Интернет страницата на Мишлен 
https://www.michelin.bg/auto/promotsion 
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• при писмено поискване, изпратено до електронния адрес на Организатора 

dataprivacy_EUC@michelin.com 

Участниците следва да потвърдят, че са прочели Уведомлението за поверителност за Кампанията, при 
регистрация, съгласно чл. 7.1 по-горе.  
 
Чл. 11 – Прекратяване/ прекъсване на промоцията. Форс мажор 
Кампанията може да бъде спряна преди края на срока й, в случай на настъпване на форсмажорно 
обстоятелство, включително в случай, че Организаторът е в невъзможност да осигури надлежното 
изпълнение на Кампанията, по причини, независещи от него.  
Форс мажор означава всяко събитие, което не може да бъде предвидено, контролирано или отстранено 
от Организатора, включително невъзможността на Организатора, по причини независещи от него или 
чието настъпване води до невъзможност на последния да изпълни задълженията, поети с настоящите 
Общи условия.  
 
Чл. 12 – Спорове 
Потенциалните спорове, възникващи между Организатора и Участниците във връзка с който и да било 
аспект по изпълнението на Кампанията, се уреждат приятелски и ако такова уреждане не е възможно, 
споровете се отнасят към компетентния български съд.  
Потенциалните оплаквания относно провеждане на Кампанията може да се изпращат до адреса на 

Организатора  елетктронен адрес promo.michelin@ota.ro до 18 декември 2021 г. След тази дата 

Организаторът няма да разглежда последващи оплаквания. 

 
Чл. 13 – Други разпоредби 
Решенията на Организатора относно Кампанията са окончателни и приложими за всички Участници.  
Наградите, които не са предоставени, остават във владение на Организатора, който е свободен да се 
разпорежда с тях по какъвто начин намери за добре или подходящо с оглед неговия интерес.  
Организаторът има право да предприеме всички необходими действия в случай на измама, злоупотреба 
или други действия срещу системата, които може да увредят имиджа или разходите, необходими за 
организацията и изпълнението на Кампанията.  
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Приложение 1 
 

DELAER'S NAME ADDRESS (POS) CITY 
PHONE 

NUMBER 
WEBSITE  

AVTOKAR COMMERCE LTD 
5500 Ловеч, България 
ул. Стара Планина №12 LOVECH 0886538959 https://avtokar-comers.com/  

Avto Gumi Varna OOD бул."Сливница"178 Varna 
052/ 502111; 
0885 75 57 70 http://www.gumite.eu/  

AVTOGUMI SLIVEN OOD - 
PointS 

Бул. Банско шосе срещу завод 
Динамо Sliven 0898 419 806 https://www.points.bg/contacts  

AVTOKOMPLEKSI MAYAMI 
OOD 

бул. „Рожен“ 86, 1271 
промишлена зона Илиянци Sofia +359883363933 https://autocomplexmiami.com/ 

AVTOSVJaT 2000 OOD - 
PointS БУЛ. КУКЛЕНСКО ШОСЕ N-3 Plovdiv +359 884301181 http://www.avtosviat.net/  

AVTOSVJaT 2000 OOD - 
PointS БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ Plovdiv 

+359884777298, 
+35932682541, 
+35932681166 https://www.points.bg/contacts  

AGRINA EOOD / HEMUS 
AUTO Ltd Ул. Българска Aвиация  №35 Pleven 0878 787 899 http://agrina.bg/tires  

Agrohimikali OOD 
9302 Южна промишлена зона, 
Добрич Dobrich +359889226523   

ARGO OOD  Ул. Иван Ведър № 5 Ruse 0888 856 483 https://www.points.bg/contacts  

AT BATSALOV EOOD бул Ген Скобелев 36 Ruse 082 80 90 07 https://atbatsalov.com/  

AUTO MAKS EOOD / AUTO 
MAX LTD ул. Васил Левски 105 Plovdiv 032/ 963 949 https://automax.premio.bg/  

AUTOKOM 1 EOOD 
гр. Бургас ПК 8000 
ул. “Индустриална” № 53 Burgas 0887885573 http://autocom-bs.com/ 

VENBO EOOD Ул. Васил Левски № 43 Dulovo 0887 882 019 https://www.points.bg/contacts  

VULKAN EOOD - PointS ул. Кв. Твърди ливади, бл.9 Pernik 
+359 898 648 
904 https://www.points.bg/contacts  

GRAMATIKOV-INTERGROP 
LTD 

улица "Драмски път №15, 2900 
Гоце Делчев2900  

GOTSE 
DELCHEV 

+359 888 310 
695 https://gramatikov.info/  

Denis 2007 Рокфелер " № 95 Petrich +359882506001 https://www.points.bg/contacts  

DIANA LTD - Tsarigradsko 
shose 

268, Tsarigradsko shose Blvd. 
Trakia Highway, Kilometer 1 Sofia 0 988 177170 www.diana-ltd.com 

DIANA LTD - Botevgradsko 
shose 

Botevgradsko shose 350 Blvd., Next 
to "Shell" gas station, before Dolni 
Bogrov Sofia 0 885 888399 www.diana-ltd.com 

DIANA LTD - 110 Ring Road 
110 Ring Road Str., between 
Simeonovo and Dragalevtzi Sofia 0 888 650154 www.diana-ltd.com 

DIANA LTD - 765 Ring road 
765 Ring road, after “Mr. 
Bricolage” - Liulin Sofia 0 886 200260 www.diana-ltd.com 

DIANA LTD - Plovdiv 
Pazardjishko shose Str., after 
"Technomarket"  Plovdiv 0 888 300 255 www.diana-ltd.com 

DIANA LTD - Varna 110, Devnia Str. Varna 0 882 816 060 www.diana-ltd.com 

DIANA LTD - Burgas 
5th kilometer of the highway 
Burgas-Sofia Burgas 0 882 302 030 www.diana-ltd.com 

DIANA LTD - Pleven 27, Bulgarska aviatsia Str. Pleven 0 882 612 500 www.diana-ltd.com 

DIANA LTD - Ruse 10 Potsdam Str.  Ruse 0 882 640 010 www.diana-ltd.com 

DIANA LTD - Stara Zagora 10 Anastasiya Tosheva Str. Stara Zagora 0 885 200 213 www.diana-ltd.com 

Eva-I LTD кв. "Зорница", бл.4 Yambol 359 884105051 https://www.points.bg/contacts  

EUROKATENA OOD Бул. България № 6 Plovdiv 
32/ 960 040;  
32/ 960 041 https://eurocatena.net/  

JIJO 82 ET - ул.Република ул.Република № 97 Varna 
052742255; 
0887424851 https://jijo.bg/  

https://avtokar-comers.com/
http://www.gumite.eu/
https://www.points.bg/contacts
https://autocomplexmiami.com/
http://www.avtosviat.net/
https://www.points.bg/contacts
http://agrina.bg/tires
https://www.points.bg/contacts
https://atbatsalov.com/
https://automax.premio.bg/
http://autocom-bs.com/
https://www.points.bg/contacts
https://www.points.bg/contacts
https://gramatikov.info/
https://www.points.bg/contacts
http://www.diana-ltd.com/
http://www.diana-ltd.com/
http://www.diana-ltd.com/
http://www.diana-ltd.com/
http://www.diana-ltd.com/
http://www.diana-ltd.com/
http://www.diana-ltd.com/
http://www.diana-ltd.com/
http://www.diana-ltd.com/
http://www.diana-ltd.com/
http://www.primex-bg.com/
http://www.primex-bg.com/
http://www.primex-bg.com/
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JIJO 82 ET - Цар 
Освободител 

бул. „Цар Освободител“ 230, 
9000 Север, Варна Varna 

052742255; 
0887424851 https://jijo.bg/  

JIJO 82 ET - Княз Борис I-ви 
бул. „Княз Борис I-ви“ 163, 9010 
ж.к. Бриз, Варна Varna 

052742255; 
0887424851 https://jijo.bg/  

KAMI 64 - PointS 
бул. Съединение, 
бензиностанция Петрол Haskovo 038664840 https://www.points.bg/contacts  

Kolev- D. Kolev OOD Никола Габровски 76 
Veliko 
Tarnovo 062646998 https://kolevbg.com/  

LASKA 2001 - PointS Ул. Никола Петков № 59 Stara Zagora 
042/ 600 312; 
0888 321 996 https://www.points.bg/contacts  

MARGEL BOYANA 
София, ул. "Околовръстен път" 
№15 SOFIA 0988137878 https://www.margel.info/stores/ 

MARGEL M LTD 
VRAJDEBNA 

София, бул. "Ботевградско шосе" 
№441А SOFIA 

0888100045; 
0888242505; 
0988137874 https://www.margel.info/stores/  

MARGEL M LTD MLADOST 
HQ 

София, бул. "Александър 
Малинов" №18 SOFIA 0988137887 https://www.margel.info/stores/ 

MARGEL THE MALL 
София, бул. "Цариградско шосе" 
№115, ниво -3 SOFIA 0988137880 https://www.margel.info/stores/ 

MARGEL OPALTCHENSKA 

София, ул. „Шар планина“ №87 
(на кръстовището с бул. 
Сливница, до Shell) SOFIA 0988137890 https://www.margel.info/stores/ 

MARGEL RING MALL 
София, ул. „Околовръстен път“ 
№214 (до Икеа), ниво -1 SOFIA 0988137882 https://www.margel.info/stores/ 

MARGEL SERDIKA 
София, бул. "Акад. Иван Гешов" 
№Ж2 /преди OMV/ SOFIA 

0988137893; 
0888 500 018; 
0888 200 008 https://www.margel.info/stores/ 

MARGEL M LTD 
SIMEONOVSKO 

София, бул. "Симеоновско шосе" 
№52 SOFIA 0988137871 https://www.margel.info/stores/ 

MARGEL STARA ZAGORA 
Стара Загора, бул. "България" 
№131А (до Shell) Stara Zagora 

0988137877; 
0888300133 https://www.margel.info/stores/  

MEDINA MED LTD - 
бул.В.Вазов София, бул.В.Вазов 83 Sofia 

+359 887 287 
539 www.medina-med.com  

MEDINA MED LTD - бул. 
Сливницa София, бул. Сливницa 576 Sofia 

+359 2 827 47 
43 www.medina-med.com  

MEDINA MED LTD - 
Пазарджик 

Пазарджик, бул. Пловдивско 
шосе 103 Pazardzik +359 34 452 845 www.medina-med.com  

MEDINA MED LTD - 
Пловдив Пловдив, бул. Кукленско шосе 1 Plovdiv +359 32 693 122 www.medina-med.com  

MEDINA MED LTD - Stara 
Zagora Бул. Христо Ботев 123А Stara Zagora +359 42 623 871 www.medina-med.com  

MEDINA MED LTD - Бургас Бургас, бул. Одрин 92 Burgas +359 56 888 600 www.medina-med.com  

MEDINA MED LTD - Варна Варна, бул Перла 44 Varna +359 52 750 027 www.medina-med.com  

MEDINA MED LTD - Русе Русе, бул. 3-ти Март 42 Ruse +359 82 845 348 www.medina-med.com  

MEDINA MED LTD - Добрич Добрич, Южна промишлена зона Dobrich +359 885868684 www.medina-med.com  

MEDINA MED LTD - София София, бул.Околовръстен път 255 Sofia +359 884331339 www.medina-med.com  

NIKOS- GALAKSIJa EOOD Ул. Никола Парапанов № 30 Petrich 
745/ 20 629, 
0888 201 936   

North Auto ул. Борба 18 Plovdiv 359887999914 https://northauto-bg.com/  

PALADA-NMK EOOD 
Карлово, изхода за София, 
местност Нови лозя Karlovo 

06112/2979 ; 
0888 331 667 http://palada-nmk.com/  

PENTA S Ltd ул."Цветан Зангов"2 Shumen 
0359 54830590; 
+359887921463 https://www.points.bg/contacts  

PLAMA 2009 EOOD Ул. Полтава № 67 Samovodene 
06112/2979 ; 
0888 331 667 https://www.points.bg/contacts  

POLY AUTO бул.Съединение 90 Haskovo +359897934455 ttp://opel.poly-auto.com 

Porsche Bulgaria Бизнес парк Младост 7Б, етаж 4 Sofia +359 888106951 https://www.porschebulgaria.bg/bg  

https://jijo.bg/
https://jijo.bg/
http://www.primex-bg.com/
http://www.primex-bg.com/
https://www.points.bg/contacts
https://www.margel.info/stores/
https://www.margel.info/stores/
http://www.medina-med.com/
http://www.medina-med.com/
http://www.medina-med.com/
http://www.medina-med.com/
http://www.medina-med.com/
http://www.medina-med.com/
http://www.medina-med.com/
http://www.medina-med.com/
http://www.medina-med.com/
http://www.medina-med.com/
https://northauto-bg.com/
http://palada-nmk.com/
https://www.points.bg/contacts
https://www.points.bg/contacts
http://opel.poly-auto.com/
https://www.porschebulgaria.bg/bg
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PORSCHE SOFIA WEST 
бул. „Европа“ 447, 1331 
Република, София Sofia +35928128440 https://www.porschesofiazapad.bg/ 

PORSCHE SOFIA EAST 
Околовръстен Път №360 
1186 София Sofia 

0889601040, 
+35928073441 https://www.porschebulgaria.bg/bg  

PORSCHE SOFIA SOUTH 
ул. „Бойчо Бойчев“ 16, 1632 ж.к. 
Овча купел 2, София Sofia +35924245030 https://www.porschesofiajug.bg/ 

PRIMEX LTD - Botevgradsko 
Shose 

Boulevard "Botevgradsko Shose" 
275, Sofia 070010122 www.primex-bg.com 

PRIMEX LTD - Okolovrasten 
pat ul. "Okolovrasten pat" 39 Sofia 070010122 www.primex-bg.com 

PRIMEX LTD  -Plovdiv Bulevard "Kuklensko Shose" 41 Plovdiv 070010122 www.primex-bg.com 

PRIMEX LTD  -Varna ul. "Atanas Moskov" 74 Varna 070010122 www.primex-bg.com 

PRIMEX LTD - Burgas ul. "Odrin" 7 Burgas 070010122 www.primex-bg.com 

PRIMEX LTD  - Ruse bul. "Tutrakan" 32 Ruse 070010122 www.primex-bg.com 

PRIMEX LTD - Veliko Trnovo ul. "Kozludzha" 3 
Veliko 
Trnovo 070010122 www.primex-bg.com 

PRIMEX LTD - Dobrich ul. "Okolovrasten pat" 10 Dobrich 070010122 www.primex-bg.com 

PRIMEX LTD - Shumen ul. "Tsvetan Zangov" 1 Shumen 070010122 www.primex-bg.com 

Rima BG LTD - PointS бул. Черни връх 57-59 Sofia 359888693812 http://www.points.bg/contacts  

Rubikon OOD - Targovishte бул."Митрополит Андрей"93 Targovishte +359 60162678 http://www.rubikon-bg.com/ 

Rubikon OOD - Popovo 

7800 гр.Попово 
ул.Иван Братанов 7А (Разградско 
шосе) Popovo +359 60162678 http://www.rubikon-bg.com/  

Sofia France Auto 
гр.София 1839, бул. Ботевградско 
шосе 459 Sofia +359 879164349 https://www.peugeot.bg/  

STENA-OOD УЛ. “ ТЪРНОВСКО ШОСЕ” №38 Gabrovo 066/ 800 040 https://www.points.bg/contacts  

Stani Auto EOOD 
Булевард Цар Освободител до 
бензиностанция Еко Varna 

052 501 643, 
0888 217 290 http://staniauto.com/ 

TYRON IMPORT EXPORT 
Гр. Сопот, Бул. Иван Вазов, срещу 
ВМЗ. Sopot +359884345058 https://www.tyronshop.com/  

TM AUTO EOOD - 
Цариградско шосе 

ТМ Ауто Toyota София Изток, бул. 
„Цариградско шосе“ 163, 1784 7-
ми 11-ти километър, София Sofia +359 896695837 www.toyota.bg  

TM AUTO EOOD - 
Сливница 

бул. Сливница 570, 1331 
Република, София Sofia 02 960 4100 www.toyota.bg  

HELIOS AD 
ул. „Изток 1“ 9, 5803 
Индустриална зона Sevlievo 0675/31 252 https://www.points.bg/contacts  

Ulija Pres 2006 EOOD - 
Taragovishte ул."Г.С.Раковски"52 Targovishte +359 886857900 https://www.juliapres.com/  

Ulija Pres 2006 EOOD - 
Popovo бул. България 210, гр.Попово Popovo 0885323602 https://www.juliapres.com/ 

Auto Service Plus 
гр. Кубрат 7300, ул. ,,Княз Борис 
I" 46 гр. Кубрат 0887 492 098 www.q-service.bg  

Avtomotor Bulgaria гр. Русе 7018, ул. ,,Изгрев" 15 гр. Русе 0897 985 725 www.q-service.bg  

I-Car 
гр. Габрово 5300, ул. ,,Найден 
Геров" 1 гр. Габрово 0896 629 021 www.q-service.bg  

Auto BG Georgievi гр. Козлодуй 3320, ул. ,,Ломска" 8 гр. Козлодуй  0897 985 575 www.q-service.bg  

Auto Brothers 09 
гр. Перник 2300, кв. Изток, ул. 
„Карл Маркс“ 83 гр. Перник 0892 411 039 www.q-service.bg  

Autostop 
гр. Варна 9009, ул. Атанас Москов 
34  гр. Варна  0889 318 012 www.q-service.bg  

BM Auto 

гр. Варна 9025, Кръстовището на 
бул. ,,Цар Освободител" и ул. 
,,Поп Димитър" гр. Варна 0883 336 285 www.q-service.bg  

Borei 
гр. Горна Оряховица 5100, ул. 
,,Св. Княз Борис I" 88 

гр. Горна 
Оряховица 0885 737 780 www.q-service.bg  

https://www.porschebulgaria.bg/bg
http://www.primex-bg.com/
http://www.primex-bg.com/
http://www.primex-bg.com/
http://www.primex-bg.com/
http://www.points.bg/contacts
http://www.rubikon-bg.com/
http://www.rubikon-bg.com/
https://www.peugeot.bg/
https://www.points.bg/contacts
http://staniauto.com/
https://www.tyronshop.com/
http://www.toyota.bg/
http://www.toyota.bg/
https://www.points.bg/contacts
https://www.juliapres.com/
https://www.juliapres.com/
http://www.q-service.bg/
http://www.q-service.bg/
http://www.q-service.bg/
http://www.q-service.bg/
http://www.q-service.bg/
http://www.q-service.bg/
http://www.q-service.bg/
http://www.q-service.bg/
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West Service 

гр. Пловдив 4109, бул. 
,,Кукленско шосе" 47 (м-т 
Чиирите) гр. Пловдив 0898 330 707 www.q-service.bg  

G & E Auto 
гр. Видин 3700, ул. ,,Герго 
Божинов" 2  гр. Видин 0899 124 444 www.q-service.bg  

Di-Bros Automotive 

гр. София 1839, бул. 
,,Ботевградско шосе" 431, 
местност Япаджа (бивш 
стопански двор) гр. София 0898 555 625 www.q-service.bg  

Doctor Motors 
гр. София 1360, ж.к. ,,Люлин" 1, 
бул. ,,Европа'' 120 гр. София 0878 346 247 www.q-service.bg  

Duran Automotive 
гр. Разлог 2760, ул. Телемах 
Илиев №35 гр. Разлог 0898 703 825 www.q-service.bg  

Intel Motors 
гр. Пазарджик 4400, ул. Стефан 
Стамболов 7А 

гр. 
Пазарджик 0899 001 102 www.q-service.bg  

Lukovit Avto 
гр. Луковит 5770, ул. 
,,Възраждане" 126 гр. Луковит 0899 489 350 www.q-service.bg  

Lucky Star/ Avto 70 
гр. Велико Търново 5006, ул. 
,,Димитър Буйнозов" 22 

гр. Велико 
Търново 0893 334 545 www.q-service.bg  

Lubo Komers 
гр. Елхово 8700, ул. Царибродска 
10Д гр. Елхово 0894 725 669 www.q-service.bg  

Magi M08 
гр. Радомир 2400, кв. Върба 
(бившия ДАП) гр. Радомир 0878 705 668 www.q-service.bg  

MB1-Auto 
гр. София 1309, ж.к. ,,Илинден", 
ул. ,,Иван Хаджиенев" 2 гр. София 0898 902 332 www.q-service.bg  

Mimo 96 гр. Варна 9000, ул. ,,Панорама" 36 гр. Варна 0894 619 293 www.q-service.bg  

Mimo 96 гр. Варна 9000, ул. „Кракра“ 98 гр. Варна 0894 619 293 www.q-service.bg  

Nedelcheva-Auto 

гр. Казанлък 6100, местност "Под 
Енина" на главен път Казанлък-
Енина гр. Казанлък 0898 518 528 www.q-service.bg  

Protekt Service 
гр. Стара Загора 6003, ул. ,,Г. 
Байданов" 2А 

гр. Стара 
Загора 0896 787 171 www.q-service.bg  

MD INGINERING бул.”Ботевградско шосе" №278 Sofia 024051120 www.radial.bg 

RADIAL - Ген. Д. Николаев бул."Ген. Д. Николаев" № 7А Sofia 029461099  www.radial.bg 

RADIAL PLUS - Сливница бул."Сливница" и ул. "Русе" 1 Sofia 024666778 www.radial.bg 

RADIAL PLUS - 
Симеоновско шосе бул."Симеоновско шосе" № 89В Sofia 024652691 www.radial.bg 

Rado-Kar гр. Добрич 9300, ул.Орфей 9 гр. Добрич 0895743136 www.q-service.bg  

Rosavto 
гр. Дупница 2600, ул. ,,Яхиновско 
шосе" 4 гр. Дупница 0888 443 172 www.q-service.bg  

STM Universal 
гр. Пловдив 4000, ул. ,,Цар 
Симеон“ 34 гр. Пловдив 0882 989 850 www.q-service.bg  

Stoyan Kolev-SK 
гр. Ямбол 8600, ул. ,,Обходен път 
Изток" гр. Ямбол 0899461746 www.q-service.bg  

Tex Auto 
гр. Провадия 9200, ул. 
,,Драгоман" 9 

гр. 
Провадия 0884 399 418 www.q-service.bg  

Top Drift 
гр. София 1700, бул. ,,Никола 
Габровски" 100 гр. София 0888 811 226 www.q-service.bg  

Unix Auto - Айтос 
гр. Айтос 8500, Индустриална 
зона Запад, обл. Бургас гр. Айтос 0889 700 444 www.q-service.bg  

Unix Auto - Burgas 
гр. Бургас 8000, СПЗ, Складова 
база ,,Гюров и синове" гр. Бургас 0888 196 382 www.q-service.bg  

Unix Auto - Ябълчево 
с. Ябълчево 8542, местност Алан-
чешме с. Ябълчево 0889 700 444 www.q-service.bg  

  

http://www.q-service.bg/
http://www.q-service.bg/
http://www.q-service.bg/
http://www.q-service.bg/
http://www.q-service.bg/
http://www.q-service.bg/
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УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ 
“ШОФИРАЙ БЕЗОПАСНО, ПЕЧЕЛИ СИГУРНО” 

организирана от МИШЛЕН РУМЪНИЯ СА (MICHELIN ROMANIA SA)  
(период: 15 октомври - 30 ноември 2021 г.) 

 
 
Това Уведомление за поверителност урежда как ще се обработват Лични Данни за целите на 

промоционалната кампания за потребители “ШОФИРАЙ БЕЗОПАСНО, ПЕЧЕЛИ СИГУРНО” (по-долу 
наричана "Състезание" или "Кампания" ), организирана от Мишлен Румъния СА (Michelin Romania SA) (по-
долу наричано “Организатор” или “Мишлен”), със седалище в Sos. Bucuresti Nord nr.10, Global City, 
Business Park, Cladirea O1, etaj 3, Voluntari, Ilfov, рег. № J23/2379/2013 (“Организатор”).  
 
Общите условия за Кампанията са достъпни на: https://www.michelin.bg/auto/promotsion 
 
MICHELIN ROMANIA S.A., със седалище и адрес на управление Северен път Букурещ №10, град Букурещ, 
Бизнес Парк, сграда О1, ет. 2 и ет. 3 и сграда 01, част 01.3, ет. 4, стая 1, Волунтари, Илфов, Румъния, вписано 
в Търговския регистър с номер No. J23/2379/2013, уникален идентификационен код 13663684, е 
администратор на Личните Данни, обработвани във връзка с Кампанията (Администратор). 
 
Администраторът извършва обработване на лични данни:  
• с цел организиране и провеждане на Кампанията, въз основа на изпълнение на договор или 
предприемане на действия за сключване на договор (т.е. включване на Участник в Кампанията) и с цел 
изпълнение на законови задължения, свързани със същата (напр. данъчни задължения), както и  
• за маркетингови цели (въз основа на изричното съгласие на Участник, документирано отделно), за 
изпращане на информация за различни продукти, услуги, промоции или събития, предоставяни от 
Администратора. 
 
В рамките на Кампанията се обработват следните лични данни: фамилия, име, адрес, телефон, електронен 
адрес. 
Ако не ни предоставите Вашите лични данни, ние не можем да осигурим Вашето участие в Кампанията, 
тъй като няма да можем да Ви идентифицираме за целите на Кампанията, което означава, че 
Организаторът няма да може да прецени дали отговаряте на условията на Кампанията, да определи 
печелившия участник, да достави наградата до печелившия участник и т.н. 
Администраторът има право да използва личните данни и информация на участник без заплащане, с цел 
провеждане и документиране на кампанията. 
Срокът на съхранение на обработваните лични данни е различен, в зависимост от целта на обработване, 
а именно: 
• Данните, събирани и обработвани с цел провеждане на Кампанията, ще се съхраняват за срока, 
необходим за провеждане на Кампанията и за шест месеца, след датата на завършването й, с изключение 
на събраните лични данни, за които законът предвижда специален срок на съхраняване.  
• Данните, обработвани за маркетингови цели, ще се съхраняват докато участникът поиска тяхното 
изтриване, но за не по-дълго от три години от последния контакт.  
За по-горе описаните цели, Вашите данни ще бъдат разкривани на: S.C. OneTouch Interactive S.R.L., със 
седалище в Румъния, Бузау, ул. Замбилелор № 17 (Buzau, Str. ZAMBILELOR nr. 17), вписано в Търговския 
регистър под номер J10/662/20.07.2011, Данъчен номер RO28898042, в качеството му на обработващ 
данни.  
Организаторът ще предприеме разумни действия, за да осигури, че данните се съхраняват по сигурен 
начин и че лични данни се предоставят, съгласно приложимото законодателство. 

https://www.michelin.bg/auto/promotsion
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Организаторът ще съхранява личните данни в Европейската икономическа зона (“ЕИЗ”). Организаторът 
може да споделя лични данни с други дружества от групата на Michelin в ЕИЗ или извън ЕИЗ, въз основа 
на Обвързващите корпоративни правила групата на Michelin. Организаторът може да използва трети лица 
доставчици, които помагат за организирането на Кампанията или предлагат техническо съдействие на 
Организатора и които може да имат достъп до личните данни. В случай, че такива трети лица доставчици 
се намират извън ЕИЗ, Организаторът споделя личните данни въз основа на Европейските стандартни 
договорни клаузи. 
Обръщаме внимание, че с попълване на лични данни в платформата Google Form, Google може да получи 
достъп до и да обработва личните данни, съгласно приложимите Общи условия на Google. Организаторът 
и което и да било дружество от групата на Michelin не носят отговорност за обработването на лични данни 
от Google. 
Доколкото само физически лица, навършили 18 години към началото на Кампанията, могат да участват в 
Кампанията, не се обработват и съхраняват данни на лица, ненавършили 18 години. В случай, че 
Администраторът/ Обработващият получат лични данни на лица, ненавършили 18 години, тези данни ще 
бъдат незабавно изтрити/унищожени от средствата за обработване и съхранение на 
Администраторът/Обработващия. В случай, че родител или настойник уведоми за обработване на лични 
данни, принадлежащи на лице, ненавършило 18 години, Администраторът незабавно ще 
изтрие/унищожи тези данни от средствата за обработване и съхранение на 
Администратора/Обработващия.    
На основание разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) no. 679/2016, 
Участниците имат следните права във връзка с техните лични данни: 

✓ Право на достъп 
Участниците имат право да получат потвърждение от Организатора/Администратора дали се обработват 
техни лични данни. В този случай, те може да поискат достъп до следната информация: 
-Цел на обработване, 
-Целени категории лични данни, 
-Получателите, на които са били разкрити или ще бъдат разкрити лични данни, 
-Предвиждания срок на съхранение на лични данни, 
-Съществуването на вашите права, съобразно приложимото законодателство за защита на личните данни 
(както са обобщени по-долу), 

✓ Правото да подадете оплакване до надзорния орган за защита на личните данни  
✓ Право на поправка 

Вие имате право на поправка от Организатора/Администратора на Вашите неактуални или неточни лични 
данни. 
Участниците имат право да получат от Организатора/Администратора, по писмено, датирано и подписано 
искане:  
Според случая, поправката, актуализирането, блокирането или изтриването на данни, които не се 
обработват в съответствие със закона, особено непълни или неточни данни; според случая, 
трансформирането на данни, които не се обработват в съответствие със закона, в анонимни данни, 
уведомяване на трети лица, на които са били разкрити данните за всяка операция, ако това уведомление 
не е невъзможно или не изисква непропорционални усилия спрямо законния интерес, който може да 
бъде засегнат. 

✓ Право на изтриване (да бъдеш забравен) 
Вие имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити от организатора, в случай, че Вашето 
съгласие е предпоставка за обработването и Вие сте оттеглили съгласието си. 

✓ Право на възражение 
Това право може да бъде упражнено с писмено, подписано и датирано искане, както следва:  
Участниците имат право да възразят по всяко време, по причини, които са разумни и законни по 
отношение на техния конкретен случай, срещу обработването на техните данни, освен, ако не е 
предвидено друго в законодателството. В случай на обосновано възражение, съответните данни не могат 
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повече да бъдат обработвани. Също така Участниците имат право да възразят по всяко време, без 
заплащане и без обосновка, срещу обработване на техните данни. 

✓ Правото да не бъдат обект на автоматизирано решение 
Участникът има право да поиска и получи:  
Оттеглянето или прекратяването на което и да било решение, което може да има правни последици върху 
него, което се основава единствено на автоматизирано обработване, имащо за цел оценка на определени 
аспекти на неговата личност, като например професионални умения, доколко заслужава доверие, 
поведение или други подобни аспекти;  

✓ Право на ограничения 
При определени обстоятелства Вие имате правото на ограничаване на обработването, в случай, че 
оспорите точността на Вашите лични данни, събрани от Организатора/Администратора. 
Организаторът/Администратора следва тогава да преустановят обработването за срок, който ще им 
позволи да проверят точността на тези лични данни. 
Когато обработването е ограничено, Вашите лични данни ще бъдат обработвани само с Ваше съгласие и 
Вие ще бъдете уведомени преди обработването да бъде ограничено. 

✓ Право на преносимост на данните  
Вашето право на преносимост на данните се състои от два елемента: 
1. Вашето право да получите копие от Вашите лични данни в структуриран, общоизползван и четим 
формат. 
2. Правото да предоставите получените по този начин данни на което и да било трето лице или да поискате 
Организаторът да предостави личните данни пряко на това трето лице, ако това е технически възможно. 
 
Ако желаете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на Вашите лични данни или желаете да 
упражните горепосочените права, може да се свържете с нас: 
MICHELIN ROMANIA S.A. 
Северен път Букурещ №10, град Букурещ, Бизнес Парк, сграда О1, ет. 3, Волунтари, Илфов, Румъния, на 
вниманието на Маркетингов Отдел ECS  
Email: dataprivacy_EUC@michelin.com.  
Ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са нарушени по какъвто и да било начин, Вие 

имате право да поискате защита от MICHELIN или да се свържете с националния орган за надзор и 

защита на личните. За България това е Комисията за защита на личните данни, за повече информация: 

https://www.cpdp.bg/. 
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