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1. ОРГАНИЗАТОР НА АКТИВНОСТТА 

Организатор на промоционалната активност е „Тавекс“ ЕООД, еднолично дружество с 

ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище“, 

бул. „Ситняково” № 48, Мол Сердика Център, ниво -1, вписано в Търговския регистър и 

РЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 200779475, представлявано заедно и 

поотделно от Мъгърдич Харутюн Баклаян и Куно Реек – Управители (по-долу за краткост 

наричано „Тавекс“, „Организатор“ или „Ние“). 

 

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна 

и участниците в активността, от друга страна, както и условията за участие в нея. С 

участието си в активността, участниците се съгласяват да се съобразяват и спазват 

настоящите Общи условия. 

 

2. ПРОМОЦИОНАЛНАТА АКТИВНОСТ 

Настоящата промоционална (маркетинг) активност се организира във връзка с покупката 

на 100 или повече грама инвестиционно злато, приравнено към проба 0.9999, от клиенти 

на компанията. Всеки клиент на дружеството, който закупи златни инвестиционни 

продукти над 100 грама в една покупка, ще получи еднократен подарък – книгата 

„Принципи за справяне в променящия се световен ред“ на Рей Далио. Участниците в 

активността нямат право да получат паричната равностойност на книгата или какъвто и 

да е друг заместващ продукт или артикул. Книгата се предоставя с приемо-предавателен 

протокол. В случай, че участникът не може да получи книгата лично, същата може да бъде 

взета от упълномощено от него лице.  

 

3. ПЕРИОД И ОБХВАТ НА АКТИВНОСТТА 

Настоящата промоционална активност е обвързана с покупка. Покупката може да е 

осъществена чрез електронния магазин на Тавекс или в някой от обектите на дружеството. 

Настоящата активност не се ограничава с краен период. Организаторът има право по свое 

усмотрение да прекрати активността във всеки момент. 

 

4. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВНОСТТА 

Правото за участие в активността е еднократно и се предоставя на всички клиенти на 

Тавекс (пълнолетни физически лица), които в рамките на една своя покупка закупят 

златни инвестиционни продукти с грамаж над 100 грама и предоставят личните си данни 

(три имена, ЕГН, имейл и телефон) за участие. 



Клиентската покупка може да се състои от един или повече златни инвестиционни 

продукта като общото им тегло, приравнено към проба 0.9999, трябва да е равно или да 

надхвърля 100 грама. 

Участието в активността е еднократно, един клиент има право да получи подарък 

еднократно по настоящата активност. 

 

5. ЛИЧНИ ДАННИ 

Необходимо условие за участие в настоящата активност е клиентът да предостави 

личните си данни (три имена, ЕГН, имейл и телефон). Данните се съхраняват съгласно 

политиката на дружеството за поверителност на личните данни (https://tavex.bg/pravila-

i-uslovia/). 

Настоящата активност се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на 

личните данни. С предоставяне на своите телефон и електронна поща (имейл) за връзка, 

всеки участник се съгласява същата да бъде обработвана от Организатора в качеството му 

на администратор на лични данни за целите на промоционалната активност, както и с цел 

предоставяне на търговска информация, маркетинг и рекламни цели. Данните на всички 

участници ще бъдат съхранявани от Тавекс ЕООД в електронна база данни. 

Повече информация за целите, основанията, изискванията, категориите получатели на 

данни и правата на Участниците, включително да възразят срещу обработване за целите 

на директния маркетинг и реклама, може да получите от Тавекс.  

Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на активността се 
изпращат писмено на следния e-mail адрес: dpo@tavex.bg. На същия e-mail адрес могат да 
се подават жалби и сигнали във връзка с активността, както и да се изпращат 
възражения/несъгласия за бъдещо получаване на съобщения за маркетинг и реклама. 
Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Тавекс. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Настоящите Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на 

продължителност на активността на Интернет страницата на Организатора, където всеки 

заинтересован може да се запознае с тях (https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/). 

Тавекс има право по своя преценка да изменя и допълва условията на настоящата 

активност. Направените промените следва да бъдат публично обявени и достъпни за 

всички участниците в нея на Интернет страницата на дружеството. 

Тавекс има право по всяко време да прекрати активността без предварително 
предизвестие при възникване на организационни причини, изчерпване на количествата 
книги, поради промени в действащото приложимо законодателство или поради 
разпореждания на компетентни държавни органи, както и при възникване на 
форсмажорно обстоятелство или други обективни причини, водещи до невъзможност за 
Тавекс да осигури цялостната организация и безпрепятственото провеждане на 
активността. 

Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в активността при нарушаване, 

на което и да било от условия по нея. 

Всеки участник отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с 

участието си в активността. Организаторът не носи отговорност за: грешни или 

подвеждащи данни, предоставени от участниците в активността. 

https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/


Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в активността се решава по 

взаимна уговорка или в случай, че това не е възможно – от компетентните български 

съдилища. 


