
Правила на играта 
1. Начин на провеждане 
1.1 Всеки, който регистрира авторизационен код AC от ПОС бележка на физически ПОС/код за плащане  до края 
на играта, може да спечели една от наградите в кампанията „Всеки POS крие награди” в периода от 26.11.2018 
г. до 13.01.2019 г. Може да е отбелязан като AC, A.КОД/A.CODE, АВТ. КОД или друг подобен при плащане на 
физически ПОС, а при плащане  в интернет се има предвид номера на направената поръчка. При регистрацията 
е необходимо да се въведе AC плюс 6-те символа. 
1.2 За да се включи в играта, всеки участник трябва да посети интернет страницата на кампанията 
http://www.mastercard.ccbank.bg/ и да регистрира данните за извършеното плащане с дебитна или кредитна 
карта Mastercard, издадена от ЦКБ, преди 26.11.2018 г. 
1.3 Регистрацията на участника включва следните данни: име, фамилия, валидна електронна поща, телефон за 
контакт, код за плащане и дата на плащане от ПОС бележка/интернет плащане в България и съгласие, че 
участникът е запознат с правилата на играта. Съгласието е валидно, когато е информирано, свободно изразено 
(доброволно), конкретно, недвусмислено заявление, дадено от дееспособно лице. 
2. Механизъм на играта 
2.1 Участникът въвежда в специално поле на сайта следните реквизити от ПОС бележката/интернет плащането 
– символите след AC от бележката на ПОС терминал или при интернет плащане код за плащане – 6 символа 
(само цифри, само букви или комбинация от букви и цифри). 
За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в България и на 
интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище в Република България. Плащания, направени през 
Интернет към интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище извън България, както и плащания в 
обекти извън територията на Република България, трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в 
банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой, както и трансакции, направени от 
карти, издадени след началото на кампанията (26 ноември 2018 г.), не могат да участват. Няма изискване за 
минимален паричен размер на плащането/плащанията. 
2.3 В играта могат да бъдат регистрирани единствено плащания, които са извършени след 00:00 часа на 
26.11.2018 г. 
2.4 Участникът може да регистрира неограничен брой плащания в играта. 
2.5 Ако потребителят е регистрирал безконтактно плащане, то той може да удвои шансовете си в томболата.  
2.6 Колкото повече плащания регистрира участникът, толкова повече се увеличава шансът му за успех в жребия 
за наградите. 
2.7 Всяко регистриране плащане участва самостоятелно в жребия за седмична награда. Регистрираните 
плащания, участвали през дадена седмица, не могат да участват през следващите седмици, но могат да 
участват за голямата награда. Регистрираните безконтактни плащания участват, както за голямата награда, така 
и за наградата в края на кампанията. 
2.8 С участието си в играта „Всеки POS крие награди” се приема, че потребителят се е запознал с настоящите 
правила, приема ги доброволно и се съгласява с тях. 
3. Награди 
Наградите се разпределят на случаен, лотариен принцип. Участниците в играта се състезават за 51 награди в 
рамките на 7 седмици:  
2 х 2 билета за концерта на Лени Кравиц в зала Арена Армеец на 4 май 2019 г.; 
3 ваучера за гориво в Лукойл 
В края на кампанията сред всички регистрирани плащания ще се изтегли голямата награда – ваучер от 
Посока.ком на стойност 2000 лв. 
В края на кампанията ще се изтегли допълнителна награда - ваучер за двама за настаняване на база All Inclusive 
за 5 нощувки в хотел Астор Гардън в к.к. Св. Константин и Елена.В допълнителната томбола участват всички 
регистрирани безконтактни плащания с Mastercard карти от ЦКБ, извършени в периода на кампанията.  
4. Получаване на награди 
4.1 Организаторът има ангажимент да се свърже с победителите чрез съобщение, изпратено на e-mail адреса, 
посочен във формата за контакт и чрез обаждане по телефона.  
4.2 Всеки, спечелил награда, има възможност да я получи лично в офис на банката след представяне на 
официален документ за самоличност. 



4.3 Регистрираните документи (бележки) от направени плащания на ПОС терминал не са задължителни за 
съхранение до края на играта и не са условие за получаване на награда. 
4.4 Наградите се връчват във вида, в който са обявени, не могат да се заменят с други или да се предоставя 
паричната им равностойност. 
4.5 Централна Кооперативна банка не носи отговорност, в случай че участникът не е предоставил валидни 
данни за контакт. 
4.6 Всяка награда, получена от участие в кампанията „”, след като бъде изтеглена и получена от печелившия, 
подлежи на облагане по силата на Закона за данъците върху доходите на физически лица. 
5. Условия за обработване на личните данни на участниците в играта 
5.1. Централна Кооперативна Банка обработва следните лични данни на всички участници в кампанията 
„Всеки POS крие награди”,  име, фамилия, електронна поща, телефон за контакт, въз основа на дадено 
доброволно съгласие на участника. 
5.2. Обработването на личните данни на участниците в кампанията „Всеки POS крие награди” се извършва в 
съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно 
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 
такива данни и със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и настоящите условия за обработване на личните 
данни. 
 
СЪГЛАСИЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОФИЛИРАНЕ 
 
“Централна кооперативна банка” АД /по-долу “ЦКБ” АД, администратора/, ЕИК 831447150, да обработва моите 
лични данни за целите на директния маркетинг, включително извършване на профилиране, във връзка с което 
да получавам информация и предложения за продукти и услуги на “ЦКБ” АД, както и на трети лица – партньори, 
предлагани от “ЦКБ” АД по силата на сключени договори, както и за извършване на проучвания относно 
предлагани и/или ползвани продукти и услуги, на предоставените от мен: 
�адреси;                              � електронни адреси;                     �телефони за контакт 
Изразеното от мен съгласие е свободно, конкретно, информирано и недвусмислено, във връзка с което 
потвърждавам, че: 
съм информиран, че Администратор на моите лични данни е „ЦКБ” АД, ЕИК 831447150, както и че същият ще 
обработва личните ми данни за целите на директния маркетинг, включително за извършване на профилиране, 
доколкото то е свързано с директния маркетинг; 
 съм информиран за правото ми да възразя срещу обработването на личните ми данни за целите на директния 
маркетинг, включително за извършване на профилиране; 
 
3. Целта на обработването на личните данни на участниците в кампанията „Всеки POS крие награди” е 
определяне на спечелилите играта по безспорен начин, оповестяване на резултатите от нея, както и за целите 
на маркетинга. 
4. С активиране на бутона/чекбокса „Съгласен съм с общите условия на играта „“ участниците доброволно 
дават изричното си съгласие да предоставят на организатора свои лични данни за нуждите на тази игра, 
съгласно чл. 6, т. 1а от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно 
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 
такива данни и съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД. 
6. С участието в тази игра потребителите се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните 
имена и тяхна снимка от връчването на наградата биха могли да станат публични и да бъдат използвани в 
аудио, печатни и видео материали от Организатора. 
7. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън 
посочените в настоящите правила, цели. 
8. Организаторът поема задължението личните данни на участниците в играта да се обработват за период 
не по-дълъг от необходимия за целите на играта. 
9. Организаторът гарантира, че е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита 
на личните данни на участниците в играта. 



Всеки участник в играта, има право, съгласно от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 
от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 
свободното движение на такива данни и ЗЗЛД да поиска: 
9.1. да изиска от “ЦКБ” АД достъп до личните му данни; 
9.2  да изиска от “ЦКБ” АД да бъдат коригирани личните му данни; 
9.3 да изиска от “ЦКБ” АД личните му данни да бъдат изтрити, след изтичане на съответните срокове; 
9.4 да изиска от “ЦКБ” АД ограничаване на обработването на личните Ви данни след изтичане на сроковете за 
това; 
9.5 да възрази срещу обработването на личните му данни от “ЦКБ” АД; 
9.6 на преносимост на данните, когато това е технически осъществимо и при условие, че е постъпило съответно 
искане от Вас и избрания нов администратор; 
9.7 да оттегли по всяко време съгласието си за обработване на лични данни от “ЦКБ” АД, когато същото се 
осъществява на основание чл. 6, параграф 1, буква а) или чл. 9, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679 
9.8 За да упражни правата си по т. 9.1 – т. 9.5, участникът може да упражни правата си, като подаде писмено 
искане/уведомление до “ЦКБ” АД в свободен текст или по образец. 
Искане/уведомление може да бъде подадено: 
На място, в удобен за Вас офис на “ЦКБ“ АД 
По пощата, на адреса на управление на „ЦКБ“ АД и всеки банков клон или  
По електронен път на адрес: office@ccbank.bg, чрез електронна поща и електронно писмо, подписано в 
съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. 
Отговор на Вашето искане/уведомление, ще бъде изготвен своевременно и без неоснователно 
забавяне и изпратен/доставен на адреса или по начина, посочен от Вас.  
Образец е наличен в най – близкия офис на “ЦКБ” АД, както и на https://www.ccbank.bg/bg/about-
us/gdprnew/. 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ                                           
от „Централна кооперативна банка” АД, ЕИК 831447150, адрес на управление: гр. София, район  „Слатина”, бул. 
„Цариградско шосе” №87, представлявано заедно от всеки двама от изпълнителните директори  Георги 
Димитров Константинов, Георги Косев Костов и Сава Маринов Стойнов, или от един от изпълнителните 
директори и прокуриста Тихомир Ангелов Атанасов, в качеството на администратор на лични данни, с  
длъжностно лице по защита на данните Владислав Атанасов Йончев, адрес за контакт с длъжностното лице: гр. 
София, район „Слатина”, бул. „Цариградско шосе” №87, е-mail: dpo@ccbank.bg телефон: 02/92 66 587. 
„Централна кооперативна банка” АД /по-долу „ЦКБ” АД, банката, администратора, Ви уведомява, че в 
качеството си на администратор на лични данни, при спазване на нормативно установените принципи ще 
обработва получените от Вас Ваши лични данни на основание чл. 6, параграф 1, буква б) и буква в) от Регламент 
(ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите 
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, а именно, 
във връзка с:  
предприемане по Ваше искане (лично, като Клиент, или като представител на Клиент) на стъпки преди 
сключването на договор с или ползване на банкови услуги от „ЦКБ“ АД съответно, за изпълнението на сключени 
между Клиента и „ЦКБ” АД договори 
необходимостта за спазване на прилагани спрямо администратора законови задължения по Закона за мерките 
срещу изпирането на пари /ЗМИП/, ДОПК, ЗКИ, ЗПК, ЗКНИ, ЗППЦК, ЗПФИ, по Регламент (ЕС) 2015/847 на 
Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015г. относно информацията, придружаваща преводите на 
средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006, ЗПУПС, Наредба № 3 на БНБ, Валутния закон, Наредба № 
27 на БНБ, Наредба № 28 на БНБ , ЗСч, Наредба №8121з-444, издадена от МВР и БНБ, и др.  
„ЦКБ” АД може да обработва Вашите лични данни и на основание чл.6, параграф 1, буква а от Регламента, за 
целите на директния маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния 
маркетинг. 
Подробна информация, включително за сроковете на обработване на Вашите лични данни и правата Ви, е 
налична на: https://www.ccbank.bg/bg/about-us/gdprnew/    


