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ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ  – Акция „Клиент – проучване удовлетвореността на клиентите“  

1.ММС Инк ЕООД ,гр.Варна бул.Княз Борис I 121 BG030028954 провежда проучване за 
удовлетвореността на клиентите.  

Проучването ще се проведе от 15 фервуари 2021 до 15 юни 2021 г. Включително 

2. С участието си в тази акция, участниците се съгласяват да бъдат обвързани с всички правила и 
условия изброени по-долу. 

3. Всеки участник може да участва само веднъж в акцията и да спечели само една  

награда.  

4. Участник в акцията може да бъде всяко физическо лице, което в периода на участие изпълни 
едновременно всички условия за участие, както следва: 

4.1. Закупил е инсталация  Сплит или Мултисплит система „Daikin“от 15 февруари 2021 г до 
15.06.2021. 

  4.2. Попълнил е коректно анкетата за проучване, предоставена му от служител на ММС Инк 
след покупка на климатична техника Дайкин  

5. В акцията нямат право да участват:  

5.1.Лица, ненавършили 18 (осемнадесет) години; непълнолетните и лицата, поставени под 
ограничено запрещение, могат да участват само със съгласие на родител или попечител, 
включително за получаване на награда;  

5.2 Служители на Организатора, ММС Инк , дилъри на ММС Инк, както и членове на техните 
семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца). 

6. Участието в тази акция е обвързано с покупка.  

Награди  

7. Наградите в акцията са : 

- 2 Сака  DAIKIN 

- 5 Раници DAIKIN 

- 10 шапки DAIKIN 

- 5 сенника за кола DAIKIN 
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- 5 чадъра DAIKIN 

- 10 USB LED лампички DAIKIN  

8. Всеки участник, който напълно отговаря на изискванията на точка 4 по-горе, ще има право да 
участва в тегленето на наградите, посочени в точка 7 и ще бъде обявен от ММС Инк след края на 
акцията – 15.06.2021 . Победителите ще бъдат уведомени по предоставените от тях контакти в 
рамките на максимум 30 календарни дни, след официалния край на кампанията.Както и 
публикувани в сайта на ММС www.mmc.bg и фейсбук страницата на ММС . Наградите ще се предават 
лично в офисите на ММС инк . Всеки спечелил трябва да отговори в рамките на период, не по-дълъг 
от 10 календарни дни след получаване на съобщението. Ако участникът не отговори, както е 
посочено по-горе, губи правото си да получи награда.  

9. Победителят се определя на случаен принцип, като се проведе теглене на 16.06.2021 с помощта на 
random.org. Приложението random.org е онлайн платформа, която генерира произволни данни, въз 
основа на информацията, предоставена от организатора.  

10.Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, 
който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на 
наградите 

11.Независимо от броя на закупените и инсталираните продукти, с които един участник участва в 
кампанията, всеки участник може да участва в акцията само веднъж и да спечели само една награда. 
В случай че участник в акцията е изтеглен и спечелил награда и след това е бил изтеглен отново, 
повторното изтегляне се дисквалифицира. В този случай ще бъде изтеглен нов участник. 
Разпределението на наградите завършва, когато бъдат изтеглени 37 уникални участници, които 
напълно отговарят на изискванията, посочени по-горе. 

12. Награда от тази акция не може да бъде заменяна с друга и няма паричен еквивалент. .  

13.При получаване на награда печелившият Участник следва да представи лична карта/друг 
документ за самоличност, за да удостовери, че той е спечелилият Участник.  

14. Победителите ще бъдат публикувани, на уеб страниците на ММС инк: www.mmc.bg  и фейсбук 
страницата на фирмата, след края на Акцията, но не по-късно от 15.07.2021 

15.ММС  Инк има неотменимото право да прекрати акцията по всяко време, като обяви това си 
решение на интернет страницата: www.mmc.bg в случай че ММС Инк  установи злоупотреби, 
нарушаване на правилата или, ако има други обстоятелства, налагащи прекратяване. В тези случаи 
ММС ИНк  не дължат компенсация на участниците пострадали пряко и/или косвено и/или са 
понесли имуществени и/или неимуществени вреди или пропуснати ползи, произтичащи от 
прекратяването на акцията.  

16.Организаторът си запазва правото да удължи срока на провеждане на настоящата акция, както е 
описано в т. 1 от настоящите ПиУ, по време на изпълнението й, но не и преди да обяви това 
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публично, като предостави актуализираната информация на всяко заинтересовано лице по начина, 
посочен в т. 1 и т. 38 от настоящите ПиУ. 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ  

17.Акцията се провежда в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. 
Организаторът, като администратор на лични данни, се задължава, в съответствие със Закона за 
защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва лични данни, предоставени от 
участниците в проучването за следните цели: за провеждане на проучването, включително - за 
определяне на победителите, за да предоставят награди и да изпращат рекламни материали 
(доколкото участниците са избрали това изрично, както е посочено в т. 37 по-долу). Организатора 
декларира и гарантира, че личните данни на физическите лица няма да се обработват за цели, 
различни от тези, посочени в тези Правила.  

18.С участието си в проучването, участниците дават изричното си съгласие, личните им данни да 
бъдат обработвани и администрирани от организатора за целите и във връзка с провеждането на 
проучването. 

19.Всеки участник има право на корекция и достъп до личните си данни съгласно Закона за защита 
на личните данни. Всеки участник има право да поиска писмено от администратора на лични данни, 
да изтрие, коригира или блокира всякакви лични данни, чиято обработка не отговаря на 
изискванията на закона. 

20.С участието си в проучването, участниците дават изричното си съгласие: 
•	личните им данни да бъдат обработвани и администрирани от организатора за целите и във връзка 
с провеждане на проучването и за изпращане на маркетингови материали. 

 


