Общи условия за провеждане на конкурс:
КОНЦЕПТУАЛЕН ДИЗАЙН НА ТЕЧЕН АРОМАТИЗАТОР ЗА АВТОМОБИЛ
„AREON CAR”.
Конкурсът се организира и провежда от „Балев Корпорейшън“ ЕООД („Организатор”).
1. Цел на конкурса
Създаване на концептуален дизайн на течен ароматизатор „Areon Car”. Проектите няма да се
използват за серийно производство и няма да бъдат разпространявани в търговската мрежа на
„Балев Корпорейшън“ ЕООД.
2. Право на участие
В конкурса имат право да се включат всички лица, български и чуждестранни граждани, които
имат навършени 18 години.
Всеки участник има право да участва с неограничен брой проекти.
След награждаването авторът е длъжен да предаде на „Балев Корпорейшън“ ЕООД работните
файлове и визуализациите на CD носител.
С получаване на наградата от конкурса всички имуществени авторски права върху наградените
проекти преминават в собственост на „Балев Корпорейшън“ ЕООД.
Всички участвали проекти ще бъдат пазени в тайна и няма да бъдат предоставяни на други
дружества, организации и лица извън компанията. Авторските права на неспечелили, но участвали
в конкурса проекти са изцяло на съответните участници, изработили моделите.
С участието си в конкурса участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Общи условия
за участие, включително политиката за защита на личните данни.
3. Награди
Първо място: 500 лв.
Второ място: 300 лв.
Трето място: 100 лв.
Конкурсът дава възможност за стаж в „Балев Корпорейшън“ ЕООД с по-нататъшно развитие като
служител.
Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Закон за
данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които
са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в конкурса.

4. Механизъм за оценяване/класиране
Критериите за избор и класиране на печелившите са:
-

Съвместимост с посочените изисквания
Креативност
Авторски и съвременен дизайн
Максимално реални визуализации на 3D проекта.

След края на конкурса в едноседмичен срок, ще бъдат разгледани и оценени проектите от
специализирано жури. Съставът на журито е изцяло от представители на Балев Корпорейшън
ЕООД. Класирането за първо, второ и трето място се извършва на база оценяване с брой точки (от
0 до 10) за спазени критерии на Заданието.
5. Продължителност на конкурса
Конкурса ще се проведе между 21.12.2018 г. и 25.01.2019 г.
Срокът за обявяване на победителите е най-късно до 01.02.2019 г. Класираните на първите три
места ще бъдат писмено уведомени.
Информация свързана със защитата на личните данни
1. Администратор на лични данни (Организатор на конкурса)
„Балев Корпорейшън“ ЕООД, ЕИК 103760269, със седалище и адрес на управление: гр. Варна,
бул. “Владислав Варненчик” 260, email: safedata@areon-fresh.com
2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване
2.1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието Ви в конкурса
За целите на участието в конкурса, Организаторът събира и обработва следните данни на
участниците:
- име и фамилия, телефон за контакт, имейл адрес, данни относно образование – курс и пореден
семестър
Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в конкурса.
2.2. Лични данни на печелившите участници, събирани и обработвани във връзка с
получаването на награда.
С цел получаване на награда, печелившите участници следва да предоставят:
- три имена, ЕГН, адрес за кореспонденция и телефонен номер.
Основание за обработване на данните за доставка на наградата – име, адрес и телефонен номер,
са договорни отношения между Организатора и съответно печелившото лице, по-конкретно
участие в конкурса и предоставяне на награда ( съгласно чл. 6, т. 1, буква б от GDPR).

3. Получатели/категории получатели на данните
Личните данни необходими за участието в конкурса и получаването на награда може да бъдат
обработвани от партньорските дружества на Организатора за целите на администриране на
спечелилите и изплащане на паричните награди. Личните данни необходими за деклариране на
предоставената награда – име и ЕГН ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите,
при необходимост.
Личните данни на участниците няма да бъдат предоставяни на никакви други трети лица.
4. Срокове за обработване/заличаване на личните данни
Данните необходими за участие в конкурса ще бъдат обработвани от Организатора и търговски
партньори, участващи в организацията на конкурса в срок от пет години, след приключване на
играта.
Личните данни на спечелилите лица във връзка с уреждане на правоотношенията относно
авторски права ще бъдат съхранени за срок от пет години от сключване на Договор за авторски
права.
Личните данни, необходими за изпращане на наградата, по-конкретно име, адрес банкова сметка
ще бъдат съхранени за същия срок от пет години.
5. Вашите права, като субект на данни
Съгласно Общият регламент за защита на личните данни (GDPR) всички Участници 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.
Печелившият Участник, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му
данни, свързани с деклариране на наградата, както и с уреждане на авторските права между
страните – име и ЕГН, докато не изтече посоченият срок от 5 години.
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.
6. Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:
Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ – гр. София, ул. Тинтява 13б, ет. 6 email:
rumyana.yordanova@penkov-markov.eu, тел.: 02/971 39 35

