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ПРОМОЦИЯ  

„VIP Клуб на Ceresit” 
В периода 26 август – 22 ноември 2019 г:  
 

• Участвайте в промоцията “VIP клуб Ceresit”, като купувате продукти Ceresit.  
• В промоцията участват всички продукти Ceresit, с изключение на: Ceresit STOP 

Влага, Ceresit RE-New, Ceresit STOP Мухъл, EPS, дюбели и профили за 
топлоизолационни системи, пистолети за PU пяна. 

• За всяка покупка над 100 лв. от посочените продукти получавате стикер с 10 точки 
• Стикерите събирате в карта. Стикери и карта може да вземете от търговец от 

„Обектов бизнес“. 
• Съберете 30, 60 и 120 точки и получавате Вашия подарък от Ceresit или оригинални 

инструменти с до 65 % отстъпка от пазарната продажна цена на дребно 
• Картите с прикрепен документ за покупка трябва да бъдат предадени на Вашия 

търговски представител от Хенкел или да бъдат изпратени по пощата/куриер до 
Хенкел България ЕООД, 1289 Мировяне, област София. 

• В промоцията участват само карти с прикрепен ДОКУМЕНТ ЗА ПОКУПКА – 
оригинал или копие. 

• Наградите се изпращат по куриер до 20 дни* след получаване на картата от 
представител на Хенкел България 
*Ако клиентът поръча Лазерна рoлетка STABILA LD 250 BT/ Лазерен нивелир 
STABILA с прав ъгъл LAX 50, стоката ще бъде изпращана в срок до 30 дни след 
обработването на талона 

• Ако участник желае да получи инструмент с до 65% отстъпка, плащането се  прави 
чрез наложен платеж при получаване на стоката от куриера 

• След края на промоцията един от участниците ще спечели голямата награда – 
телевизор Sony KD-55XF7096 55" 4K HDR TV BRAVIA, Edge LED with Frame 
dimming. Името на участника ще бъде изтеглено  чрез жребий измежду имената на 
всички участници на 03.12.2019г. 

 
 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА  
НА ПРОМОЦИЯТА „VIP Клуб на Ceresit” на ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ 
Участието в играта е обвързано с покупка.  
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА  
Промоцията „Влез във VIP клуба на Ceresit” се организира и провежда от Хенкел България 
ЕООД, наречено по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА”.  
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА  
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на 
изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост 
“ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.  
2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия 
период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес: http://www.ceresit.bg/vip.  

mailto:Henkel.lepila@henkel.com


www.henkel.cee.com 
www.ceresit.bg 
Henkel.lepila@henkel.com 
Tel: 02/ 806 39 00 
 

Централен офис 
Бизнес Парк София 
Блок 2, ет. 4 
1715 София 

Завод за строителни смеси 
1289 Мировяне 
София област 
Тел: 02/ 939 98 10 

 
 

 

 
СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

2.3. (1) Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя 
Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след 
официалното им публикуване на Интернет адрес: http://www.ceresit.bg/vip  

(2) Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й за цялата територия 
или отделни участващи търговски обекти, като известява за това с комуникационен 
материал в участващите търговски обекти, както и на интернет адрес www.ceresit.bg. 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА 
ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ  
Промоцията „Влез във VIP клуба на Ceresit” се организира и провежда на територията на 
Република България.  
ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА  
4.1. Промоцията стартира на 26 август и продължава до 22 ноември 2019 г. включително.  
4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това 
на Интернет адрес: http://www.ceresit.bg/vip.  
ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ  
5.1. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на 
територията на Република България.  
5.2. В промоцията нямат право да участват служителите на Хенкел България, 
служителите на търговките обекти, всички обслужващи агенции, както и членовете на 
техните семейства.  
5.3. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1 и 
5.2., то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го 
допусне до участие в тегленето на наградите.  
ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ/ ИНСТРУМЕНТИТЕ 
Наградите и инструментите, които участват в промоцията, са следните:  

• Работен гащеризон Ceresit, сив 

• Комплект маламашки (Маламашка неръждаема 270х130mm, Мистрия 
трапецовидна неръждаема 160mm, Шпакла неръждаема 80mm, Гипсшпатула 
неръждаема 80mm) 

• Полар Ceresit, черен 

• Алуминиев нивелир STABILA 120 см 

• Професионален комплект: Акумулаторен винтоверт BOSCH GSR 12V-15 + 2 
батерии x GBA 12V 2.0Ah + Toolbox PRO със 100лв доплащане, еквивалент на 
отстъпка до 60% от пазарните цени на дребно 

• Лазерна рoлетка STABILA LD 250 BT със 100лв доплащане, еквивалент на 
отстъпка до 65% от пазарните цени на дребно 

• Bluetooth високоговорител Ceresit с вградено радио, USB и AUX 

mailto:Henkel.lepila@henkel.com


www.henkel.cee.com 
www.ceresit.bg 
Henkel.lepila@henkel.com 
Tel: 02/ 806 39 00 
 

Централен офис 
Бизнес Парк София 
Блок 2, ет. 4 
1715 София 

Завод за строителни смеси 
1289 Мировяне 
София област 
Тел: 02/ 939 98 10 

 
 

 

 
СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

• Акумулаторен BOSCH Multi-Cutter, GOP 18V-28 със 130лв доплащане, 
еквивалент на отстъпка до 50% от пазарните цени на дребно 

• Професионален комплект: Перфоратор BOSCH GBH 240 + комплект свредла SDS 
plus, 11 части в куфар със 140лв доплащане, еквивалент на отстъпка до 50% от 
пазарните цени на дребно  

• Лазерен нивелир STABILA с прав ъгъл LAX 50 със 150лв доплащане, еквивалент 
на отстъпка до 56% от пазарните цени на дребно 

• Голяма награда: Всички участници участват автоматично в томбола за голямата 
награда – телевизор Sony KD-55XF7096 55" 4K HDR TV BRAVIA, Edge LED with 
Frame dimming, която ще се тегли на 03.12.2019г. чрез жребий 

 
Организаторът на Промоцията запазва правото си, при изчерпване на наличните количества 
от изброените инструменти, да: 
-да ги замени с такива със сходно предназначение и стойност, след направено уведомление 
за това на официалната страница на промоцията. 
 
ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА  
7.1. За участие в промоцията е необходима покупка на продукти Ceresit. В промоцията 
участват всички продукти Ceresit, с изключение: Ceresit STOP Влага, Ceresit RE-New, 
Ceresit STOP Мухъл, EPS, дюбели и профили за топлоизолационни системи, пистолети за 
PU пяна. 
 7.2. Участието в промоцията се осъществява след събиране на 30, 60 или 120 стикера, 
получавани при покупка над 100 лв. от изброените продукти, залепването им в Карта за 
участие и изпращането й до Хенкел България или предаването лично на представител 
„Обектов Бизнес“ заедно с ДОКУМЕНТ ЗА ПОКУПКА 
7.3. Наградите и инструментите могат да се получат до 20 дни след получаването на Картата 
от представител на Хенкел България, по куриер. Aко клиента поръча Лазерна рoлетка 
STABILA LD 250 BT или Лазерен нивелир STABILA с прав ъгъл LAX 50, стоката ще бъде 
изпращана в срок до 30 дни след обработването на талона 
7.4. При избран от участник инструмент, за който е необходимо доплащане, това се прави 
с наложен платеж на куриера.  
7.5. Голяма награда: Всички участници участват автоматично в томбола за голямата награда 
– телевизор Sony KD-55XF7096 55" 4K HDR TV BRAVIA, Edge LED with Frame dimming, 
която ще се тегли на 03.12.2019г. чрез жребий. 

Печелившият в Промоцията на голямата награда „Телевизор“, е длъжeн:  

• При получаване на наградата да докажe, че данните им съответстват на данните, 
описани върху гърба на касовата бележка, участвала в томболата; 

• Да предостави лични данни: три имена и ЕГН за нуждите на данъчното деклариране  
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ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА 
НАГРАДИТЕ  
8.1. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Видът на 
наградата може да бъде избиран от представените от ОРГАНИЗАТОРА възможности за 
всяко равнище.  

• За 30 точки наградата е работен гащеризон Ceresit (сив), Комплект инструменти 
(Маламашка неръждаема 270х130mm, Мистрия трапецовидна неръждаема 160mm, 
Шпакла неръждаема 80mm, Гипсшпатула неръждаема 80mm), полар Ceresit (черен). 

• За 60 точки наградата е Алуминиев нивелир STABILA 120 см, а срещу доплащане 
от 100 лв, еквивалент на отстъпка от до 65%, клиентът може да получи 
Професионален комплект: Акумулаторен винтоверт BOSCH GSR 12V-15 + 2 
батерии x GBA 12V 2.0Ah + Toolbox PRO или Лазерна рoлетка STABILA LD 250. 

• За 120 точки наградата е Bluetooth високоговорител Ceresit с вградено радио, USB и 
AUX; Акумулаторен BOSCH Multi-Cutter, GOP 18V-28 със 130лв доплащане, 
еквивалент на отстъпка до 50% от пазарните цени на дребно; Професионален 
комплект: Перфоратор BOSCH GBH 240 + комплект свредла SDS plus, 11 части в 
куфар със 140лв доплащане, еквивалент на отстъпка до 50% от пазарните цени на 
дребно; Лазерен нивелир STABILA с прав ъгъл LAX 50 със 150лв доплащане, 
еквивалент на отстъпка до 56% от пазарните цени на дребно 

8.2. Наградите и инструментите ще се получават по куриер или друг допълнително уговорен 
начин срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Организаторът на промоцията 
не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участник неточен 
или погрешен адрес 
8.3. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ 
за самоличност или от надлежно упълномощено лице.  
Неполучени награди поради невъзможност за свързване с обявените печеливши поради 
грешен, неточен или непълен адрес се разпределят между резервни печеливши.  

8.4. Голямата награда ще бъде изпратена за сметка на Организатора не по-късно от 
10.12.2019г.  

В случай, че победителят не предяви наградата си 05.12.2019., на 07.12.2019г. 
Организаторът ще се свърже с предварително изтеглена резерва за победител, за 
съответната непредявената награда, както е описано в настоящите Официални правила. 
Резервният победител трябва да предяви наградата си до 3 календарни дни от деня, в който 
е уведомен. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след 
този период. В случай, че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, тя 
няма да бъде предоставена.   

8.5. За въпроси, свързани с провеждането на промоцията, моля да се обръщате към  
Технически отдел (Обектов бизнес) на Хенкел България, както следва: 

Стоян Бонев - 0886 88 58 05 

Стойчо Бадалов - 0887 50 84 86 
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Йосиф Банков – 0882 30 11 07 

Явор Стефанов - 0888 59 67 15 

Наталия Крицкая - 0885 00 78 15 

Ани Лазарова - 0885 01 55 51 

Борис Наумов - 0882 24 26 57 

Деян Илиев - 0887 57 10 07 

Павел Павлов - 0885 72 67 66 

Петър Неделчев - 0885 27 22 28 

Веселин Лазаров -  0882 70 67 49 

Кирил Аврамов - 0888 08 01 88 

ЧАСТ 9 . ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ  
Не се допуска размяна на награда срещу пари и паричен еквивалент.  
 
ЧАСТ 10 . ОТГОВОРНОСТ  
10.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност при допускане на печатна грешка 
или друго нарушение.  
10.2. Организаторът на промоцията не отговаря за погрешно заявена информация от 
участниците по тази промоция.  
10.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по Част 8, се 
считат за невалидни.  
 

ЧАСТ 11. ЛИЧНИ ДАННИ 

Администратор на личните данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 
2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) на регистриралите се в Промоцията 
участници е Организаторът – “Хенкел България” ЕООД, ЕИК:203767229 със седалище и 
адрес на управление: гр. София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4, данни за контакт: 
с. Мировяне, п.к. 1289, София област, Завод за строителни смеси Хенкел България ЕООД, 
както и на телефон 02/806-39-33 или по електронна поща на адрес: 
dataprotection_bulgaria@henkel.com  

Обработващ личните данни е “Медияпост Хит Мейл България ЕООД” ООД, вписано в 
Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 131468795, със седалище в гр. 
София и адрес на управление гр. София, бул. Джеймс Баучер 87, ет. 3, офис 10, 
представлявано от Христо Радичев, e-mail: office@mediaposthitmail.bg 
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Администраторът и обработващите личните данни се задължават да обработват личните 
данни, предоставени от участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията на 
Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 единствено и само по повод 
и за целите на Промоцията.  В случай на спечелване на награда Участниците в Промоцията 
дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни (три имена, адрес за 
доставка, адрес на електронна поща и телефон да бъдат събрани, обработвани и използвани 
единствено и само за цели, свързани с Промоцията. Личните данни няма да бъдат 
предоставяни на трети страни, извън посочените в тази глава. Личните данни ще бъдат 
съхранявани за срок от 1/един/ месец след датата на приключване на Промоцията, след 
която дата същите ще бъдат заличени. 

 
(2) Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване 

2.1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта 

За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на 
участниците – име, имейл и телефонен номер, които участниците въвеждат в 
регистрационната форма на Играта. Основание за обработване е даденото съгласие на 
Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД, който, приемайки условията на играта, 
се съгласява с обработването на посочените лични данни. Обработването на тези данни е 
необходимо условие за участие в Играта. В срока на обработване на данните, 
Организаторът може да се свързва с Участниците на посочените от тях данни за контакт за 
целите на идентифицирането и тегленето на наградите.   

2.2. Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с 
получаването на награда. 

 
С цел получаване на награда, и спазване на законовите изисквания за деклариране на 
предоставената награда, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият 
участник следва да предостави и адрес за получаване на наградата. 

 
Основание за обработване на данните за доставка на наградата – име, адрес и телефонен 
номер, са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие 
в играта и предоставяне на награда съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД. 

 
2.3. Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с 
деклариране на наградите на стойност над 100 лева. 
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Основание за обработване на име и ЕГН на печелившия голямата награда Телевизор е 
законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на печелившия участник 
награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху 
доходите на физическите лица. 

 
3. Получатели/категории получатели на данните 
Личните данни необходими за деклариране на предоставената награда – име и ЕГН ще 
бъдат предоставени на Национална агенция за приходите. 

 
4. Срокове за обработване/заличаване на личните данни 

1) Данните, необходими за участие в играта, ще бъдат обработвани съгласно сроковете 
на играта, като ще бъдат заличени 1 (един) месец след публикуване на името на 
съответния печеливш участник на сайта на Организатора. 

2) Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и 
телефонен номер ще бъдат заличени 1 (един) месец след получаване на наградата от 
печелившия участник. 

3) Личните данни, необходими за деклариране на наградата – име и ЕГН, ще бъдат 
обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на 
документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-
осигурителен процесуален кодекс. 

5. Вашите права, като субект на данни 

Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 
16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. 
Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат 
личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно 
четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация. 

Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в играта 
може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от 
ОРЗД. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта. 

Печелившият Участник, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните 
му данни, свързани с деклариране на наградата – име и ЕГН, докато не изтече посоченият 
срок от 11 години. 
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При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да 
подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено 
на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, 
включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни. 

В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни 
на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на 
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече 
информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg, електронно на 
публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията 
https://www.cpdp.bg. 

Събирането и обработката на личните данни се базира на легитимен интереси законови 
разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е 
необходима за провеждане на томболата, информиране на печелившите участници и 
изпращане на наградите, както и за нуждите на данъчното законодателство съгласно чл. 12 
по-долу. 
 
Всеки Участник има гарантирано право на достъп, корекция, изтриване, ограничаване 
обработването или на преносимост на данните съгласно Регламента за защита на личните 
данни, на адрес: седалище и адрес на управление: гр. София 1766, Бизнес Парк София, 
сграда 2, етаж 4, данни за контакт: с.Мировяне, п.к. 1289, София област, Завод за строителни 
смеси Хенкел България ЕООД, както и на телефон 02/806-39-00 или по електронна поща на 
адрес: dataprotection_bulgaria@henkel.com 
 
Оттеглянето на съгласието не влияе върху законосъобразността на обработката, основана 
на съгласието, преди неговото оттегляне. 
 
 „Хенкел България“ ЕООД и свързани с него лица няма да препращат предоставите лични 
данни на трети страни, освен за издаване на служебна бележка до съответните данъчни 
органи в съответствие с данъчното законодателство. 

 
6. Допълнителна информация 

Допълнителна информация за политиката на Организатора за защита на личните данни при 
използване на сайта www.ceresit.bg с всичките му функционалности: 
http://www.ceresit.bg/bg/meta/footer-nav/data-protection-statement.html  

Съобразно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, всеки от 
участниците, предоставили личните си данни, има право на достъп до собствените си лични 
данни, които е дал във връзка с участието си в играта, има право да иска поправка на тези 
данни, има право да иска личните му данни да бъдат заличени и има право да подаде жалба 
до Комисия за защита на личните данни на Република България в случай на злоупотреба с 

mailto:Henkel.lepila@henkel.com
https://www.cpdp.bg/
https://www.cpdp.bg/


www.henkel.cee.com 
www.ceresit.bg 
Henkel.lepila@henkel.com 
Tel: 02/ 806 39 00 
 

Централен офис 
Бизнес Парк София 
Блок 2, ет. 4 
1715 София 

Завод за строителни смеси 
1289 Мировяне 
София област 
Тел: 02/ 939 98 10 

 
 

 

 
СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

неговите лични данни. В случай, че лице, което вече се е регистрирало за участие в 
промоцията, подаде искане за заличаване на личните му данни преди приключване на 
Промоцията, регистрацията му ще се счита за невалидна и същият няма да има право да 
продължи участието си.  

Част 12. Задължение за деклариране на получените на предметни награди 

Голямата награда е с пазарна стойност над 100 лв. Приемайки награди с пазарна стойност 
над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона 
за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в 
същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред 
Национална агенция по приходите за съответния период.  

В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, 
съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер 
и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на 
Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да 
представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се 
връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за 
идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него 
награда в промоцията. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското 
законодателство, посочен в настоящите ОУ. 
 
Част 13.  ФОРС МАЖОР 
 
Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки 
това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални 
злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.  
 
ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ  
Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с 
тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период 60 
календарни дни след края й. 
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