
Общи условия и правила за провеждане на промоционална кампания 
“Време за герои“ 

 
Член. 1. Организатори и официален правилник на промоционалната кампания 

(1) Промоционалната кампания „Време за герои”, наричана накратко „Играта”, се 
организира и провежда от „Про Кидс” ООД, ЕИК 201044702, адрес гр. София, район „Младост“, 
бул. „Александър Малинов“ № 55А (наричано накратко “Организатор”).  

(2) Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват общите условия 
и правила на Играта (нататък в текста наричани „Официални правилa”). 

(3) Официалните правила са достъпни безплатно за всяко заинтересовано лице на 
следната интернет страница https://www.supertoons.bg/heroes/  

(4) Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните 
правила. Допълненията и/или промените ще бъдат публично оповестени на интернет 
страницата, посочена в чл.1 (3). 

 
Член 2. Място на провеждане и продължителност на Играта  
(1) Кампанията се организира и провежда на територията на Република България. 
(2) Кампанията стартира на 25.09.2021 и приключва с изчерпване на наградите. 
 
Член 3. Право на участие 
(1) В Играта доброволно може да участва всяко лице, родител или настойник на 

дете, и неговото дете. 
(2) В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и членове на 

техните семейства (по права и съребрена линия).  
 
Член 4. Механизъм на Играта: 

Всеки родител или настойник, желаещ детето му да участва в Играта, трябва да 
изпълни следното:  
 

(1) За награда:  
i. да изтегли „Карта на геройствата“ от сайта https://supertoons.bg/wp-

content/uploads/2021/09/Hero_Map.pdf и да я принтира 
ii. да се информира за примерните седмични мисии от сайта 

https://supertoons.bg/missions/ или Фейсбук страницата 
https://www.facebook.com/SuperToonsBG, които може да възложи на децата 

iii. да отбелязва датата на всяка изпълнена от детето мисия на „Картата на 
геройствата“ 

iv. по желание родителят може да предлага и възлага други мисии, да коментира 
и/или публикува снимка на изпълнението на мисиите във Фейсбук страницата 

v. след  изпълнение на 12-те мисии от детето родителят изпраща попълнената 
„Карта на геройствата“ до офиса на Организатора: гр. София, район „Младост“, 
бул. „Александър Малинов“ № 57А, като посочва адрес и телефон за получаване 
на наградата. 

(2) За участие в рубриката „Истинските герои на Super Toons TV”:  
vi. Всеки родител може да изпрати кратка видео визитка на детето с 

продължителност до 60 секунди, в която то представя постиженията си по време 
на Играта.  

vii. Родителят трябва да изпрати до офиса на Организатора попълнена и подписана 
Декларация за информирано съгласие, чиято бланка може да изтегли от 
https://supertoons.bg/wp-
content/uploads/2021/09/ProKids_SuperToons_Declaration-Parents.pdf  
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Член 5. Награди – видове, количество и валидиране на участията: 
(1) Наградите са: 

a. Поименен Сертификат за герой: 1 000 броя. 
b. Комплект 12 колекционерски карти: 1 000 броя. 
c. Значки-медали: 1000 броя. 

(2) Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено 
допълнително количество от описаното в член 5 (1). В случай че наградите бъдат изчерпани, 
Организаторът публично ще оповести края на играта на сайта https://www.supertoons.bg/heroes 
и Фейсбук страницата https://www.facebook.com/SuperToonsBG.  
 

Член 6. Награди – доставка: 
(1) Организаторът ще изпраща наградите по куриер за своя сметка в срок от 1 месец 

след получаване на “Картата на геройствата“ и Декларацията за информирано съгласие от 
родителя/настойника.  

(2) В случай че куриерската компания не може да се свърже с родителя/настойника 
на участника поради: изключен телефон, липса на връзка или не получава отговор след три 
последователни позвънявания в рамките на три работни дни, участникът губи право на 
наградата си.  

(3) Излъчванията на видео визитките в рубриката „Истинските герои на Super Toons” 
по телевизия Super Toons TV са на ротационен принцип. Рубриката се позиционира в 
програмата на телевизията по решение на Организатора на Играта.  

(4) В случай че родителят/настойникът не е изпратил попълнена Декларация за 
информирано съгласие, Организаторът няма да излъчи изпратената видео визитка. 

(5) Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. 
(6) Участниците не могат да разменят или заменят спечелената награда с паричната й 

равностойност или да я заменят с други подобни продукти. 
(7) Промоционалната кампания се организира, провежда и финансира от „Про Кидс” 

ООД. Производителите, вносителите и доставчиците на наградите не спонсорират промоцията. 
 

Член 7. Награди – данъци и такси 
(1) Всички награди са на единична стойност под 30 лв. без ДДС.  
(2) Съгласно изискванията на Закона за данъците върху доходите на физически лица, 

спечелилият награда от Играта не следва да декларира дохода от наградата. 
 

Член 8. Прекратяване на промоционалната кампания преди официалния краен срок 
(1) Промоционалната кампания може да бъде прекратена преди официално 

обявения краен срок при настъпването на форсмажорни обстоятелства или при решение на 
Организатора, като това ще бъде оповестено по същия начин, както първоначалното й 
обявяване.  
 

Член 9. Съдебни спорове и приложимо законодателство 

(1) Евентуално възникнали спорове между Организатора, от една страна, и участник, 
от друга страна, ще бъдат решавани с взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, 
споровете ще се разрешават от родово компетентния съд в гр. София съобразно приложимото 
българско законодателство. 

(2) Приложимо към настоящите условия е действащото българско законодателство. 
 

Член 10. Отговорности 

https://www.supertoons.bg/heroes
https://www.facebook.com/SuperToonsBG


(1) Организаторът имат правото да предприеме необходимите мерки в случаите на 
умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и 
разходите за тази промоционална кампания. В тези случаи Организаторът има право да 
дисквалифицира участник, извършил посочените действия.  

(2) Организаторът и лицата, свързани с провеждането Играта не носят отговорност за 
евентуални вреди, причинени от наградите. 
 

Член 11. Защита и съхранение на личните данни 
 
(1) Информация за обработката, защитата и съхранението на лични данни от страна на 

Организатора 
„Про Кидс“ООД обработва и съхранява лични данни на физически лица участници в 

промоционалната кампания „Време за герои“ – родител/настойник и неговото дете, в 
съответствие с Общият регламент за защита на данните (ОРЗД), Закона за защита на личните 
данни и други приложими европейски и национални законови разпоредби за защита на 
личните данни.  

 
(2) Информация за контакт 
„Про Кидс“ООД 
адрес гр. София, район „Младост“, бул. „Александър Малинов“ № 55А 

office@supertoons.bg  
 
(3) Принципи и цел за обработка на личните данни 
Участието в Играта е доброволно за всеки участник (родител/настойник и неговото дете), 

с което потвърждава, че е запознат с нейните Общи условия, описани по-горе, и се съгласява 
личните му данни, описани по-долу, да бъдат използвани за целите на промоционалната 
кампания. 

Цел – целта на обработването на личните данни на участниците в Играта е за 
предоставяне на награди,  както и за целите на маркетинга. 

 
 

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

 Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в Играта: 
Организаторът обработва следните лични данни на всички участници - име, фамилия, адрес и 
телефон за контакт на родител/настойник, както и име и фамилия на детето, въз основа на 
дадено доброволно съгласие на участника лично. 
 

 Лични данни, събирани и обработвани във връзка с излъчването на видео визитка: 
Организаторът обработва следните лични данни на печелившите участници - име, презиме, 
фамилия, адрес, имейл, телефон за контакт на родител/настойник, както и име и фамилия на 
детето, негово фото и/или видео изображение въз основа на дадено доброволно съгласие на 
участника лично. 
 

Организаторът не събира и не обработва лични данни относно ЕГН, дата на раждане, 
възраст и/или други чувствителни лични данни, поради което не е нужно те да бъдат 
изпращани до Организатора. В случай че Организаторът получи подобна информация, тя ще 
бъде заличена. 
 

(5) Вашите лични данни се разкриват на следните получатели:  
 

mailto:office@supertoons.bg


Спедиторски фирми (куриер) – с оглед предоставяне на наградите на участниците. 
Органите на изпълнителната и съдебната власт – при законово основание и изрично изискване 
от тяхна страна. 
  
С изключение на горепосоченото, личните данни, събрани за целите на промоционалната 
кампания, няма да бъдат разкривани или предоставяни на трети лица. 
 

(6) Срокове за обработване/ заличаване на личните данни  
Личните данни, необходими за участие в промоционалната кампания „Време за герои“, и 
деклариране на информирано съгласие на участниците (родител/настойник и неговото дете) за 
включване в рубриката „Истинските герои на Super Toons TV” ще бъдат обработвани в рамките 
на 1 година, след което ще бъдат архивирани и дигитализирани за срок от 10 години. През този 
период данните могат да бъдат ползвани за целите на маркетинга. 
 

(7) Права на субектите на данни (Участници)  
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) , тоест 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.  
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 на публикувания 
имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.  

 
 


