УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТАТА ЗА ПОСЕТИТЕЛИ НА МЕЖДУНАРОДНИ
ИЗЛОЖЕНИЯ МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО,
ИНТЕРФУД & ДРИНК и СИХРЕ 2018:
1. Организатор на анкетата за посетители на международни изложения Месомания,
Светът на млякото, Булпек, Салон на Виното, Интерфуд & Дринк и СИХРЕ
(„изложенията“), е „Интер Експо Център“ ЕООД, ЕИК 121122275, със седалище и
адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №-147. Изложенията ще се
проведат в периода 07-10 ноември 2018 г. в комплекс Интер Експо и Конгресен
Център в град София, бул.“Цариградско шосе“ №-147.
2. Анкетата стартира на 7 ноември 2018 г. от 09:30 часа и приключва на 10 ноември
2018 г. в 13:45 часа.
3. Право на участие в анкетата придобива всеки посетител - пълнолетно дееспособно
физическо лице /участник/, попълнило изцяло и коректно предоставената му анкетна
карта. Анкетната карта се пуска в специално подготвени за това урни, поставени на
определените за това места в изложбен комплекс Интер Експо и Конгресен Център,
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №-147.
4. Анкетната карта е безплатна и наградите в нея са с рекламна цел.
5. Частично или нечетливо попълнени анкетни карти няма да участват в тегленето.
6. Повече от една анкетна карта, попълнена от едно и също лице води до анулиране на
неговото участие.
7. В анкетата могат да участват само посетители на изложенията, за изданията им през
2018 година.
8. В анкетата нямат право да участват лица от Организаторите на изложенията, на
фирмите, осигурили наградите, членове на техните семейства, изложители, както и
непълнолетни, недееспособни лица.
9. Участниците нямат право да сменят или да претендират за изплащане на паричната
равностойност на предоставените награди.
10. Организаторът не носи отговорност за данъци и такси, дължими от спечелилите
участници за получените от тях награди.
11. Тегленето на печелившите анкетни карти (и резервните такива - по една за всяка
награда), ще се състои на 10 ноември 2018 г. от 14:00 часа в централното фоайе на
комплекс Интер Експо и Конгресен Център, в присъствието на юрист.
12. Наградите се получават срещу представяне на документ за самоличност, който не се
снима или сканира.
13. Наградите се получават в срок от 10 (десет) календарни дни, считано от 12 ноември
2018 г. в офиса на „Интер Експо Център“ ЕООД в гр. София, бул. Цариградско шосе №147.

14. При неявяване в определения срок за получаване на наградата, същата се
предоставя на изтегления резервен кандидат.
15. С попълване на анкетната карта, анкетираният декларира, че:
15.1. предоставя на Организатора (администратор на лични данни по чл.19, ал.1 от ЗЗЛД)
доброволно и свободно информация за себе си, представляващи лични данни по смисъла
на ЗЗЛД (име, фамилия, телефон и валиден имейл адрес);
15.2. е съгласен предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от
Организатора за целите на анкетата;
15.3. е съгласен да получава търговски съобщения във връзка с дейността на „Интер Експо
Център“ ЕООД.
16. Организаторът информира анкетирания, че:
16.1. 13.1. личните данни се събират за посочените в анкетата цели и се обработват
законосъобразно и добросъвестно, съобразно Закона за защита на личните данни и
Регламент (ЕС) 2016/679.
16.2. личните данни се съхраняват на хартиен носител и/или електронен носител, само за
времето, необходимо за постигане на целите, посочените в настоящата анкета.
16.3. Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети страни.
17. Организаторът на анкетата има право да внася изменение в настоящите Условия за
участие, които изменения ще се считат за влезли в сила, считано от датата на обявяването
им в официалния сайт на „Интер Експо Център“ ЕООД.

