УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАМПАНИЯ
„ТАБЛЕТ HUAWEI С ПОДАРЪК 1 МЕСЕЦ ДОСТЪП ДО УЧА.СЕ“

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
„Хуауей Технолоджис България” ЕООД, ЕИК 131430481, със седалище и адрес
на управление гр. София, бул. „Цариградско Шосе” 115Г, Мегапарк, ет. 13
2. ТЕРИТОРИАЛЕН И ЧАСОВИ ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА
Настоящата кампания „ТАБЛЕТ HUAWEI С ПОДАРЪК 1 МЕСЕЦ ДОСТЪП ДО УЧА.СЕ“,
наричана по-долу за краткост „Кампанията“, се провежда на територията на
Република България според часовата зона за Източна Европа (EET).
3. ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията цели стимулиране продажбите на таблети Huawei в търговската мрежа
на участващите партньори – A1; Telenor; VIVACOM.
4. ПЕРИОД НА КАМАНИЯТА
Кампанията ще се проведе в периода от 01.09.2018 г. до 30.09.2018 г или до
изчерпване на количествата.
5. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА
Всички крайни клиенти, закупили от търговската мрежа на участващите
партньори, участващ таблет Huawei MediaPad.
Участващи модели: Huawei MediaPad M3 8; M3 LITE 8; M3 LITE 10; M5 10; T3
8; T3 10.
6. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДАРЪКА
За да получи електронен ваучер за платформата Ucha. Se, клиента трябва да е:
1) Закупил участващ модел таблет Huawei MediaPad;
2) Да посети https://consumer.huawei.com/bg/campaign/tablets и да въведе
IMEI на своето устройство и електронна поща. IMEI на устройството е 15
цифрен код намиращ се на кутията на устройството или при набиране на
код *#06#;
3) На посочената електронна поща ще получи активационен код, след което
трябва да:
a) Влезе в www.ucha.se и да се регистрира безплатно;
b) Посети на www.ucha.se/promo; и
c) Въведе и активира получения промо код.
7. ПОДАРЪК
Еднократен електронен код за срок от 1 месец (31 дни календарни дни) за
безплатен достъп до образователна платформа Ucha.Se, която може да бъде

достъпена на адрес https://ucha.se/. Пазарна стойност на подаръка 29.95 лв (за
комуникационни цели е използвано закръгляне до цяло число = 30лв.)
Кодът е валиден до края на 2018 г, а срокът от един месец започва да тече от дата
на активирането му.

8. СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
1. В ролята си на подизпълнител на „Хуауей Технолоджис България” ЕООД, ЕИК
131430481, „Визеум България“ООД ЕИК 202161050 е обработващ на лични данни за
нуждите на кампания „ТАБЛЕТ HUAWEI С ПОДАРЪК 1 МЕСЕЦ ДОСТЪП ДО УЧА.СЕ“.
Организатор на кампанията е „Хуауей Технолоджис България” ЕООД, а изпълнител
„Визеиум България“ООД.
2. Изпълнителят ще събира и обработва следните лични данни: електронна поща на
Участника (закупил продукт, включен в кампанията) и IMEI на продукта, с оглед на
постигане на целите на Кампанията. Предоставянето на посочените данни е необходимо
условие за участие в Кампанията.
Обработващият ще обработва горепосочената лична информация на Участника с цел да
се установи изпълнението на условията на Кампанията и за да се предостави Подарък.
Правното основание за обработване на личните данни на Участника е неговото съгласие
за участие в Кампанията (чл. 6, ал. 1, б. а).
4. Данните няма да се съхраняват за повече от 24 месеца и Участникът има следните
права във
връзка с обработването на личните му данни: право на информация, право на достъп,
право
на ограничаване на обработването, право на изтриване на неговите данни, правото на
възражение, правото на преносимост на данни и правото на коригиране на данните.
5. Личните данни на Участниците няма да бъдат предоставяни от изпълнителя на
организатора на Кампанията.
6. Личните данни на Участниците ще бъдат обработвани при спазване на правилата,
посочени в законите, уреждащи защитата на личните данни и в съответствие с Правилата
за поверителност на изпълнителя.
Следните лични данни на Участника ще бъдат използвани за предоставяне на Подаръка:
Електронна поща (Е-mail): за получаване на код за Подарък. При изрично съгласие от
страна на Участника, на същия могат да бъдат изпращани промоционални оферти и
информация за нови продукти, както и да бъде включен в бъдещи кампании за дигитална
реклама (участникът има право да откаже получаването на подобна информация по
всяко време).
IMEI – за верификация на закупения Продукт в посочен в УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО
НА КАМПАНИЯ
7. Правата на Участника относно личните му данни могат да бъдат упражнявани по всяко
време, като се подаде искане на адреса на организатора: bulgariahuawei@gmail.com .
Участниците имат право да подадат жалба до Комисията за защита на личните данни,
ако считат, че обработването на личните им данни нарушава законите за защита на
данните.

