Условия за участие в конкурса "Моята история"

Hausengel Holding AG провежда състезание за своите франчайзополучатели. С тези
условия за участие искаме да дефинираме правилата за състезанието:

1. Право на участие имат франчайзополучателите на Hausengel Holding AG, които
ни изпратиха текст, в който са oписали разказали за професионалния си опит.
Това може да стане както по традиционна поща, така и по електронна поща (EMail-Aдрес info@hausengel.de с тема „Състезавайте се с моята история“) или по
телефона от съответния съветник на Hausengel. Статията за състезанието
трябва да се отнасят за помощната работа. Статията трябва да се състои от
поне 10 пълни изречения.
2. От всички успешно изпратени истории, които стигнат до нас между 09.09.2020 и
23.09.2020, ще бъдат избрани 15, които ще получат награди в натура. Всеки
победител ще получи комплект козметична чанта и гривна с портфейл.
Наградите могат да се изпращат само до следните държави: Германия, Полша,
Литва, Латвия, Румъния, Унгария, Хърватия, България. Не е възможна доставка
до други държави. Наградите не могат да бъдат заменени срещу парична
равностойност.
3. Победителите ще бъдат обявени на 28 септември 2020 г. чрез нашите социални
медийни канали и нашия уебсайт.
4. Служителите на Hausengel Holding AG, както и служители на свързани
дружества и роднини на такива служители са изключени. Участието с фалшива
самоличност или с самоличност на трети страни не е разрешено.
5. Нарушение на тези условия за участие ни дава право да изключим съответния
участник от участие. Също така си запазваме правото да прекратим или
променим състезанието изцяло или частично, дори без спазване на крайни
срокове, ако поради технически или правни причини не е възможно да се
гарантира, че състезанието се провежда правилно.
6. Участвайки в състезанието, Bие се съгласявате, че ние можем да използваме
предоставените от Вас лични данни (Ваши собствени) за провеждане на
състезанието. Вашият адрес се използва за уведомяване, ако сте спечелили, и
за изпращане на наградата до дома Ви. Можем да използваме и обработваме
Вашите данни за тази цел. Данните няма да бъдат използвани по-нататък..
На този етап можем да Ви насочим към декларацията за защита на данните на
нашата начална страница, която можете да намерите на
https://www.hausengel.bg/opazvane-na-lichnite-danni/.

