ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
„10 безплатни е-подписа от Evrotrust“

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
1.1. Промоционалната кампания „10 безплатни е-подписа от Evrotrust“ (наричана по-долу за
краткост „Кампанията/Промоционалната кампания”) се организира от „ЕВРОТРЪСТ
ТЕХНОЛЪДЖИС“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК
203397356, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ж.к. Изток, ул.
„Николай Хайтов“ № 2, вх. Д, ет.2. („Организатор”).
1.2. Кампанията се провежда със съдействието на Mastercard Europe SA, белгийско акционерно
дружество („Mastercard”). Mastercard не е Организатор на Промоционалната кампания, като не
носи отговорност спрямо държавни институции, физически и юридически лица, в това число
спрямо участниците в Кампанията, във връзка с условията за участие и механизма на
Кампанията. По всякакви въпроси, свързани с участието в Кампанията, участниците следва да
се обръщат към Организатора.
1.3. Промоционалната кампания се провежда съгласно условията на настоящите правила
(„Общи условия“).

2. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на тези Общи
условия на Промоционалната кампания.
2.2. Организаторът си запазва правото да променя или допълва официалните правила на
Кампанията, както и тези Общи условия, като промените влизат в сила след публикуването на
актуалната им версия на сайта www.evrotrust.com.
2.3. С участието си в Промоционалната кампания участниците се обвързват с настоящите Общи
условия и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоционалната кампания. В
случай, че участник не е съгласен с или не приема изменение на Общите условия, участникът
следва да преустанови участието си в Промоционалната кампания, като изпрати изрично
писмено заявление до Организатора на следния имейл адрес: office@evrotrust.com.
2.4. Промоционалната кампания и настоящите Общи условия са изготвени в съответствие със
законодателството на Република България. За неуредените в тези Общи условия правила се
прилага българското законодателство.

3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
3.1. Промоционалната кампания се провежда в периода от 00:00 ч. на 15.11.2019 г. до 23:59 ч.
на 15.06.2020 г., вкл. Организаторът си запазва правото да удължава периода на
Промоционалната кампания или да прекратява предсрочно провеждането на Промоционалната
кампания чрез изменение на настоящите Общи условия при условията на т. 2.3 по-горe.

3.2. Промоционалната кампания се провежда в социалните мрежи и на сайта на Организатора,
както и на сайтове на партньори, определени от Организатора. Информация за участващите
партньори и техните сайтове може да бъде получена на сайта на Организатора:
www.evrotrust.com.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо лице, което е
изпълнило стъпките и е спазило изискванията съгласно механизма за участие в
Промоционалната кампания, приело е настоящите Общи условия и отговаря на описаните подолу допълнителни условия.
4.2. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо лице, което е
притежател на валидна карта Mastercard® Premium или Mastercard® Business - кредитна или
дебитна, с или без безконтактна функционалност, издадена от банка или финансова институция,
находящи се на територията на Република България, с дата на издаване преди или след старта
на Кампанията, а именно 15.11.2019 г.
4.3. В Промоционалната кампания могат да участват само лица, навършили 18 години, които са
регистрирани потребители в мобилното приложение на Evrotrust.
4.4. Участието в Промоционалната кампания е обвързано със заявяване на искане за активиране
на 10 безплатни е-подписа през подготвена от Организатора страница за Кампанията, която е
достъпна на www.evrotrust.com.
4.5. Служителите на Организатора, негови дъщерни дружества, филиали, участващи в
организирането и провеждането на Промоционалната кампания, както и членове на техните
семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в Промоционалната кампания.
4.6. Организаторът има право по своя преценка, без предизвестие и без необходимост да се
мотивира да изключи участник от Промоционалната кампания, включително, но не само, ако не
отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия и/или ако наруши някое
от правилата на Промоционалната кампания.

5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ
5.1. В периода на провеждане на Кампанията Организаторът осигурява 10 (десет) на брой
безплатни е-подписа на всеки потребител, който има право да участва съгласно Раздел 4 от
тези Общи условия и е заявил получаването им съгласно механизма на т. 5.1.1.
5.1.1. Всеки потребител, който има право да участва съгласно Раздел 4 от тези Общи условия
може да участва в Кампанията като заяви получаване на 10 безплатни е-подписа от Evrotrust.
Необходимо е да посети https://www.evrotrust.com/mastercard, да се регистрира като потребител
в мобилното приложение на Evrotrust, в случай че не е съществуващ потребител вече, да въведе
на екран мобилен телефон или имейл адрес или ЕГН и да заяви получаване на 10 безплатни еподписа от Evrotrust след въвеждане на първите 6 (шест) цифри от номера на своята Mastercard
Business или Mastercard Premium карта.
5.2. Едно лице може да участва в Кампанията само веднъж.
5.3. След изпълнение на горепосочените стъпки и успешно заявяване, 10 безплатни е-подписа
от Evrotrust се активират в рамките на 24 часа и се добавят към вече съществуващите е-подписи
от Evrotrust в потребителския профил на потребителя в мобилното приложение на Evrotrust.
5.4. 10 безплатни е-подписа от Evrotrust могат да бъдат използвани в рамките на активния
абонамент на потребителя в приложението на Evrotrust. Неизползваните в рамките на този срок
е-подписи се деактивират и не могат да бъдат ползвани от потребителя след изтичането на
срока по предходното изречение.
5.5. След изчерпване на предоставените 10 безплатни е-подписа от Evrotrust, потребителят има
право да избере абонаментен план на Evrotrust съгласно приложимите към момента тарифни
планове или да продължи използването на безплатния пакет за срок от още 1 (една) година.

6. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Личните данни на участниците в Кампанията се обработват съгласно Политиката за защита на
личните данни относно промоционална кампания „10 безплатни е-подписа от Evrotrust“,
организирана от „ЕВРОТРЪСТ ТЕХНОЛЪДЖИС“ АД, която представлява неразделна част от
настоящите Общи условия.
7.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
7.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоционалната кампания предсрочно
по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на участниците не се дължи
компенсация.
7.2. Предсрочното прекратяване на Промоционалната кампания има действие занапред.
7.3. Предсрочното прекратяване на Промоционалната кампания не препятства потребителите,
получили 10 безплатни е-подписа от Evrotrust съгласно настоящите Общи условия, да
продължат да ползват същите в предвидения за това срок.

8. ОТГОВОРНОСТ
8.1. Организаторът и Mastercard не отговарят и не могат да бъдат привлечени като страна по
съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на предоставените 10 безплатни е-подписа
от Evrotrust, настъпила поради независещи от тях причини.
8.2. Организаторът и Mastercard не носят отговорност за технически проблеми, свързани с
участие в Кампанията, в случай че не са по вина на Организатора.
8.3. Организаторът и Mastercard не носят отговорност и няма да дължат каквото и да е
обезщетение при неправомерно използване на лични данни от потребител за и при участие в
Кампанията.

9. СПОРОВЕ
9.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Промоционалната
кампания, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните
имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на
Република България.
9.2. Сигнали от участници във връзка с провеждането на Промоционалната кампания, които
възникват по време на Кампанията могат да бъдат изпращани писмено или по електронна поща
на адресите, посочени в тези Общи условия. Участник трябва да изпрати сигнала до 14 дни от
крайната дата на Промоционалната кампания. След тази дата сигнали няма да бъдат
разглеждани.
9.3. Настоящите Общи условия са обвързващи по отношение на всички участници в
Промоционалната кампания и решенията на Организатора са окончателни по отношение на
всички въпроси, свързани с Промоционалната кампания.

Контакт с организатора:
office@evrotrust.com

