18 февруари 2019 г.

Ред и условия за участие в състезанието на ЕЦБ „#EUROat20 QuizClash“
Европейската централна банка (ЕЦБ) с подкрепата на MAG Interactive AB организира състезание
под формата на викторина по случай двайсетгодишнината от въвеждането на еврото.
Състезанието на ЕЦБ „#EUROat20 QuizClash“ ще се проведе от 10:00 ч. централноевропейско
време на 18 февруари 2019 г. до 23:59 ч. централноевропейско време на 10 март 2019 г.
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В състезанието могат да участват лица с местоживеене в Европейския съюз (ЕС) и отговарящи на
2
изискванията за регистрация посредством мобилното приложение QuizClash [връзка].
За да решат викторината и да се включат в състезанието, участниците следва да вземат предвид
процедурата, както следва:
1. Участниците изтеглят мобилното приложение QuizClash и създават свой профил, като
попълват потребителско име, имейл адрес и парола.
2. Участниците решават цялата викторина “#EUROat20”, публикувана на началната страница
на приложението.
3. След датата на приключване на състезанието (10 март 2019 г.) ще се проведе жребий, с
който измежду участниците, отговорили правилно на всички 18 въпроса във викторината,
ще бъдат определени 30 печеливши.
4. Печелившите участници ще получат push известие в приложението QuizClash с изискване
да изпратят имейл относно своята награда на MAG Interactive AB. За да получат push
известието, участниците трябва да се уверят, че функцията за push известия е активирана
както в приложението, така и на мобилното им устройство.
5. В срок от десет работни дни от момента на изпращане на известието печелившите
участници следва да изпратят имейл на посочения електронен адрес за контакт, с който да
докажат, че са спазили условията за участие, и да заявят правото си на награда. Те ще
трябва също да прочетат и приемат настоящите ред и условия, както и реда и условията,
свързани с обработването на лични данни.
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Държавите в Европейския съюз са Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания,
Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия,
Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария,
Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция.
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Според общите условия на MAG Interactive AB лицата, които възнамеряват да играят игрите на
дружеството или да използват неговите услуги, подлежат на следните минимални възрастови
изисквания в зависимост от своята държава по произход: 16 години – Франция, Германия,
Унгария, Литва, Люксембург, Нидерландия, Словакия; 15 години – Финландия; 14 години –
Австрия; 13 години – всички останали държави.
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6. След удостоверяване на допустимостта за участие всеки печеливш участник ще има
възможност да избира между две награди: едномесечна карта за пътуване без прекъсване
Interrail Global Pass или iPad Pro (10.5”, 64GB). Наградите ще бъдат връчени от ЕЦБ.
7. Печелившите участници имат право само на една награда.
8. Служителите и персоналът на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и на
MAG Interactive AB и техните близки (съпрузи, партньори, родители, деца или братя и
сестри) нямат право да участват в състезанието.
9. Приложими са и общите условия на MAG Interactive AB [връзка].
Регистрация за участие, която не съответства на настоящите ред и условия, ще доведе до
дисквалифицирането на въпросния участник.
Защита на данните
1.

Правна рамка за защита на данните, приложима за ЕЦБ

Всички предоставени от участниците лични данни ще се обработват в съответствие със
3
законодателството на ЕС за защита на данните .
2.
Кои лични данни се обработват?
ЕЦБ ще обработва данните, предоставени от печелившите участници в регистрационния
формуляр: потребителско име и имейл адрес, както и допълнителна информация, необходима за
доставката на избраната награда (име, фамилия, дата на раждане, адрес, а също и националност
и номер на паспорт или на лична карта при избор на Interrail Global Pass).
3.
Кой отговаря за обработването на Вашите лични данни?
ЕЦБ е администраторът на данни, а за обработването на личните данни отговаря генерална
дирекция „Комуникации“ на ЕЦБ.
Състезанието се предлага от шведския външен доставчик MAG Interactive AB, който обработва
данните, събрани посредством мобилното приложение QuizClash.
4.
Защо и на какво правно основание се обработват личните Ви данни?
Всички лични данни се събират и обработват със съгласието на участниците за организационните
цели на състезанието: за връзка с участниците и предоставяне на актуална информация, за
връчване на наградите и публикуване на имената и фамилиите или потребителските имена на
печелившите участници на уебсайта/уебсайтовете на ЕЦБ и/или на уебсайтовете на националните
централни банки от ЕСЦБ и/или на уебсайтовете на други институции на ЕС, както и в канали в
социалните мрежи, например Facebook, Instagram, Twitter и LinkedIn.
С предоставянето на изисканите лични данни участниците дават съгласието си за горепосоченото
обработване. Участниците могат да оттеглят съгласието си по всяко време, като се свържат с
генерална дирекция „Комуникации“ на ЕЦБ на имейл адрес ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu. След
оттегляне на съгласието на участниците обработването на личните им данни се преустановява за
в бъдеще, но извършеното до този момент обработване остава законно.
5.
Кой ще получи Вашите лични данни?
Личните данни, които участниците предоставят в регистрационния формуляр, ще бъдат предадени
на следните получатели:

3

Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и
агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) №
45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО.
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определени служители на генерална дирекция „Комуникации“ на ЕЦБ, които
отговарят за състезанието;



определени служители на немския туроператор Westtours-Reisen GmbH, които ще
обработват данните на печелившите участници, избрали за награда картата Interrail
Global Pass, от името на ЕЦБ и според нейните указания.

Публикуваните на уебсайта на ЕЦБ имена и фамилии или потребителски имена на печелившите
участници ще бъдат достъпни за обществеността.
6.
Колко дълго ще се съхраняват Вашите данни?
ЕЦБ ще съхранява лични данни в продължение на три (3) месеца, считано от датата на тяхното
предоставяне. След изтичане на тримесечния период данните ще бъдат изтрити.
Личните данни, публикувани на уебсайта на ЕЦБ или в социалните медии (Facebook, Instagram,
Twitter или LinkedIn), ще се съхраняват толкова дълго, колкото се предвижда в декларацията за
защита на личните данни на съответния уебсайт/социална медия.
7.
Вашите права
Съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 имате право на достъп до, коригиране и (с известни
ограничения) изтриване или ограничаване на обработването на личните си данни. Можете да
упражните правата си, като се свържете с генерална дирекция „Комуникации“ на имейл адрес
webmaster@ecb.europa.eu.
При въпроси, свързани с личните данни, обърнете се към длъжностното лице на ЕЦБ за защита на
данните на имейл адрес dpo@ecb.europa.eu.
Имате право по всяко време да се обърнете към Европейския надзорен орган по защита на
данните във връзка с обработването на Вашите лични данни.
Анулиране, приложимо право
ЕЦБ и MAG Interactive AB запазват правото си по всяко време да анулират състезанието изцяло
или частично.
Това състезание се регулира от германското право. ЕЦБ се произнася по всички случаи, които не
са изрично предвидени в настоящите ред и условия, и решенията ѝ са окончателни. Искове се
предявяват в срок до два месеца от датата на приключването на състезанието.
Това е неофициален превод. Единствено редът и условията на това състезание на английски имат
правна стойност.
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