
 

 „SKI FREE –  Вземи  безплатна лифт карта с Helly Hansen“ 

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА 

1.1. Организаторът на кампанията е „СПОРТ-ДЕПО” АД със седалище на 

управление в гр. София 1421, ж.к.”Младост”4, “Васил Радославов” №6, тел: 02 

4016500; факс: 02 4016545, ЕИК17539951. 

2. СРОК НА КАМПАНИЯТА И РЕГИОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 

2.1. Кампанията се провежда на територията на България в част от физическите 

магазини SPORT DEPOT (виж 6.1 ) или онлайн на: 

https://www.sportdepot.bg/skifree през периода от 18.01.2019 г. до 31.03.2019 г., 

включително. 

 

3. УЧАСТНИЦИ И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ 

3.1. В кампанията участва всяко физическо или юридическо лице, което е 

участвало в играта - да направи покупка на ски яке или панталон Helly Hansen 

във физически магазин на SPORT DEPOT (виж 6.1 ) или онлайн на 

https://www.sportdepot.bg/skifree ; да избере курорт и регистрира етикета си на 

https://www.hellyhansen.com/skifree и да носи регистрирания билет, етикета SKI 

FREE и касовата бележка на избрания курорт от 18.01.2019 г. до 31.03.2019 г. 

3.2. Участниците трябва да бъдат български граждани или пребиваващи в 

България физически лица, а юридическите лица трябва да бъдат регистрирани на 

територията на България и да не са служители на „СПОРТ-ДЕПО” АД. 

3.3. Минималната възраст на физическите лица, които могат да участват в тази 

кампания е 18 навършени години в деня на началото на кампанията. 

3.4. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и 

реални. 

 

4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА 

4.1. За да участва в кампанията потребителят трябва - да направи покупка на ски 

яке или панталон Helly Hansen във физически магазин на SPORT DEPOT (виж 

6.1 ) или онлайн на https://www.sportdepot.bg/skifree ; да избере курорт и 

регистрира етикета си на https://www.hellyhansen.com/skifree и да носи 

регистрирания билет, етикета SKI FREE и касовата бележка на избрания курорт 

от 18.01.2019 г. до 31.03.2019 г.  

https://www.sportdepot.bg/skifree%20през%20периода%20от%2018.01.2019
https://www.sportdepot.bg/skifree
https://www.hellyhansen.com/skifree
https://www.hellyhansen.com/skifree


На място в курорта трябва да оторизира своята специална офета на посоченото в 

сайта Ski Free място (каса, рецепция на хотел и т.н.). Специално за Боровец, 

клиентът трябва да вземе ски картата си от касата на хотел „Рила”. 

4.2. Всички, които извършат действията описани горе в т. 4.1 в периода от 

18.01.2019 г. до 31.03.2019 г. автоматично участват в активността. 

4.3. Чрез участието си в кампанията участниците изрично се съгласяват да 

предоставят техните лични данни с цел последващи маркетингови активности на 

“СПОРТ-ДЕПО” АД при условие, че съответният участник е спечелил 

наградата. 

 

5. НАГРАДИ 

5.1. Наградите се състоят от: по 1 безплатна лифт карта за избран курорт от 55 

участващи курорта в активността; 

6. АДРЕСИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИЯТА: 

6.1. магазини SPORT DEPOT 

 

1) София, Младост | Бизнес парк София, сграда Спорт Депо /Зад Технополис/ 

2) София, Bulgaria Mall | бул. “България“ 69, етаж 2 

3) София, Paradise Center | бул. „Черни връх” 100, етаж -1 

4) София, Serdika Center , бул."Ситняково"48  

5) Пловдив | бул. „Менделеев“ № 2Б, Retail Park Plovdiv 

6) Варна | Търговски център „Ян Палах“ /до ХЕИ Варна/ 

 

 

6.2. онлайн магазин SPORT DEPOT 

https://www.sportdepot.bg/bg 

7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ 

7.1. Печелившите ще бъдат уведомени посредством e-mail, непосредствено след 

извършена регистрация на  https://www.hellyhansen.com/skifree. 

8. ВАЛИДИРАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ 

Утвърждаването на Печелившите ще се извършва само на базата на следните 

доказателства: Регистриран билет, етикет SKI FREE и касова бележка за покупка 

на ски яке или панталон Helly Hansen. 

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

9.1. Ние приемаме сериозно и с изключително внимание защитата на вашите 

лични данни. Целта е да ви предоставим информация за това как точно 

обработваме вашите данни и какви права и искове може да имате в съответствие 

https://www.sportdepot.bg/bg
https://www.hellyhansen.com/skifree


с разпоредбите за защита. В сила от 25 май 2018 г. информацията за защита на 

данните, изложена по-долу, обхваща всички дейности, свързани с реклама и 

обработване на данните, които се извършват от всички членове на компанията 

„СПОРТ-ДЕПО” АД , както и услугите, предоставени за външни компании. 

Личните данни се обработват в съответствие с едни и същи принципи и методи, 

което означава, че се прилага единна политика за защита на данните. 

9.2. Целите и правното основание, според което обработваме вашите данни:  

Ние обработваме личните ви данни само в съответствие с разпоредбите в Общия 

регламент за защита на данните (GDPR) и Закона за защита на личните данни в 

България. Използването на данни се извършва само с целите, за които е било 

предварително договорено или заявено. Допълнителни подробности и 

информация, във връзка с обработката на лични данни, може да получите от 

правилата, индивидуално разписани за всяка кампания, както и в нашия сайт: 

https://www.sportdepot.bg/bg/pages/privacy-policy-467.html   Информация, относно 

защитата на данни, може да бъде актуализирана по време на съответната 

кампания, в този случай вие ще бъдете уведоми за това по имейл. 

 

9.3. Процесът на прехвърляне на правата и предоставяне на тяхното използване 

се осъществява директно при регистрация за участие. 

9.4. С участието си вие уверявате Организатора, че прехвърлените права са в 

съответствие с настоящите Общи условия за участие и не са сключени никакви 

споразумения с трети страни, които по някаква причина биха могли да 

противоречат на тяхното използване. 

9.5. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на 

предоставените от участниците лични данни, според Политиката за 

Поверителност и Защита на Личните Данни на Организатора  и Общите условия 

на Кампанията. 

9.6. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на 

данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или 

оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Кампанията се 

преустановява. 

9.7. С участието си в Кампанията участникът се съгласява предоставените лични 

данни да бъдат съхранявани и обработвани само за целите на Кампанията. 

9.8. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито 

лични данни са използвани за регистрация в Кампанията от друго лице, 

независимо дали първото е дало или не съгласие за това. 

9.9. Организаторът „СПОРТ ДЕПОТ“ декларира, че няма да предоставя данните 

на трети лица.  

9.10. Предоставените лични данни в Кампанията ще бъдат изтрити в срок до 

31.04.2019 г.   



 

9.11. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора 

негови лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране 

или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на 

адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено 

от него лице чрез нотариално заверено пълномощно, или чрез имейл на 

dpo@sportdepot.bg 

 

10. СПОРОВЕ 

10.1. В случай на конфликт относно валидността на някоя регистрация, 

решението на комисията, назначена от Организатора, е окончателно. 

10.2. С участието си в тази Кампания, участниците се съгласяват да спазват и да 

се съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящия Правилник. 

10.3. Евентуалните спорове възникнали между Организатора и участниците в 

Кампанията ще се решават в духа на разбирателството, а ако това не е възможно, 

споровете ще се решават от съдебните инстанции на гр. София. 

11. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА НА 

ИГРАТА  

 

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални 

правила в хода на играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се 

извършват единствено в писмена форма и ще имат действие от датата, посочена 

в тях, но не по-рано от публикуването им във Facebook страницата 

https://www.facebook.com/SportDepot.bg или на www.sportdepot.bg. 

mailto:dpo@sportdepot.bg

