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ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В МАРКЕТИНГОВА КАМПАНИЯ И ТЕСТОВИ УСЛУГИ 

„SECURE DESK ANYWHERE“ 

 ЗА ПРОУЧВАНЕ И ОЦЕНКА НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ 

„ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС“ ЕАД /ТБС 

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ: 

 

1. С цел подобряване и промотиране на услугите, които предоставя, „ТЕЛЕЛИНК 

БИЗНЕС СЪРВИСИС“ ЕАД, наричано за краткост „ТБС“, ще даде възможност на 

1 /един/ от Участниците, в „SECURE DESK ANYWHERE“, наричано за краткост 

КАМПАНИЯТА, да получи възможността да ползва, безплатно и тестово, пакет от 

Услуги, в резултат на регистрацията и участието в КАМПАНИЯТА. 

2. Пакетът от Услуги, който Участникът, ако бъде избран, може да тества безплатно, 

включва: 

 

• Cisco Adaptive Security Appliance 

• 25 лиценза за Cisco AnyConnect: 

• 25 лиценза за Cisco Umbrella:  

• 25 лиценза за Cisco Duo:  

• Имплементация и поддръжка за шест месеца 

 

II. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

1. Организатор на КАМПАНИЯТА е „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС“ ЕАД, със 

седалище и адрес наУправление гр. София 1766, район Витоша, в.з. Малинова 

долина, ул. „Панорама София” № 6, Бизнес Център Ричхил, блок Б, ет. 2, с ЕИК  

130545438 (Организатор). 

2. Срок за регистрация в КАМПАНИЯТА:   
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Регистрирането за участие в кампанията ще се проведе от 13.07.2020 до 

15.07.2020г. с регистрация на следния уеб сайт адрес: 

https://www.campaigns.tbs.tech/securedeskanywhere-pr  

 

3. Изисквания към Участниците за регистрация и участие: 

a. В КАМПАНИЯТА могат да вземат участие търговски дружества и/или фирми 

чрез регистрация, извършена от оторизиран техен предствител/служител; 

b. Да не използват към дата на регистрацията си VPN услуги; 

c. Да не са настоящ клиент на ТБС;  

d. Дружеството следва да има регистрирани поне 25 служители, от които 

минимум 25 от тях да извършват работа с характер, която позволява 

дистанционно осъществяване на дейността им; 

e. Да са съгласни да предоставят нужния за изграждането на услугата достъп 

до локалните си ресурси (бизнес данни, приложения); 

 

4. В избора нямат право да участват Дружества и/или Фирми, които не отговарят на 

посочените условия. Ако се установи последствие несъответствие с изискванията 

за избор, ТБС има право да отмени решението си за избор на Участника.  

5. Механизъм за избор на Участник, който ще вземе участие в тестовите услуги: 

 

• на 16.07.2019 г. ще бъде избран 1 /един/ от регистрираните Участници, на 

случаен принцип. 

• данните на избрания Участник ще бъдат обявени в деня, в който се 

извършва избора на Facebook страницата на Telelink Business Services на 

адрес https://www.facebook.com/telelinkbusinessservices и на страницата на 

Telelink Business Services в LinkedIn на адрес 

https://www.linkedin.com/company/telelink-business-services/.  

 

6. ТБС си запазва правото по всеко време на КАМПАНИЯТА да прекрати участието 

на Участник, и/или КАМПАНИЯТА, и/или да избере друг от Участниците, ако: 

a.  Участникът не спазва настоящите Общи  условия за участие по време на 

КАМПАНИЯТА и ползването на тестовите услуги;  

b. Регистрацията е неистинска и/или заявена невярно от неоторизирано лице; 

7. Ангажимент на избрания Участник е да се свърже с Организатора, за да бъдат 

уточнени детайлите на КАМПАНИЯТА. 

8.  Организаторът не носи отговорност, ако Участникът не се свърже с него в 10-

дневен срок след обявяването му. 

https://www.campaigns.tbs.tech/securedeskanywhere-pr
https://www.facebook.com/telelinkbusinessservices
https://www.linkedin.com/company/telelink-business-services/
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9. Организаторът не носи отговорност, ако предоставените данни за регистрация и 

Участие са неверни или предоставени без необходимата оторизация, както и при 

никакви положения на отговаря, за каквито и да е вреди, възникнали във връзка 

с участието, по време на предоставянето на Услугите и след участието на 

Участника в КАМПАНИЯТА. 

10. Участниците се съгласяват, че всички авторски права, възникнали върху 

събраните и изготвени материали, включително, но не само: интервюта, видеа 

и/или други аудиовизуални или писмени произведения, за, по време и след 

КАМПАНИЯТА, и/или свързани с нея, възникват за Организатора на КАМПАНИЯТА 

-ТБС и ще бъдат използвани от ТБС без разрешение, безсрочно, на територията на 

целия свят, по преценка и необходимост на ТБС, през всички комуникационни 

канали, които ТБС използва. 

 

III. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

1. С регистрацията на представляваното от Вас Дружество и участие в „SECURE 

DESK ANYWHERE“, КАМПАНИЯ за проучване и оценка на „Пакет“ от услуги, 

предоставени от „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, Вие се съгласявате 

доброволно да предоставите личните си данни на „Телелинк Бизнес Сървисис“ 

ЕАД за целите на КАМПАНИЯТА. 

 

2. Личните данни, които Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД събира, обработва и 

съхранява за целите на настоящото проучване са: 

Име и фамилия на лицето, регистриращо Участника 

Място на работа 

Длъжност 

 

3. С участието си в КАМПАНИЯТА на ТБС, Вие давате вашето съгласие Телелинк 

Бизнес Сървисис ЕАД да разпространява вашите данни и мнение, от Ваше име и 

от името на представляваното от Вас Дружество, предоставени от вас по време и 

във връзка със КАМПАНИЯТА.  

4. С участието си в КАМПАНИЯТА на ТБС, Вие давате вашето съгласие Телелинк 

Бизнес Сървисис ЕАД да предостави за обработка Вашите данни и да събира, 

обработва и предоставя на Cisco Systems Inc личните Ви данни с цел 

предоставяне на услугите на приложения (Cisco Umbrella, Duo Security & Cisco 

AnyConnect Secure Mobile Client): първо и последно име, имейл, име на компания, 
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работна позиция, улица, град,  област, пощенски код, държава, телефон, факс,  

брой на потребителите, които възнамерявате да поддържате; сериен номер на 

Cisco ASA Firewall; 

5. С участието си в КАМПАНИЯТА Участниците се съгласяват, че ако бъдат избрани 

Вие и/или представляваното от Вас лице, ще участва в маркетинг активности на 

ТБС, предварително съгласувани като:  разписване на Case study за проекта, 

видео заснемане, интервюта с ключови ръководители на отдели, предоставяне 

на оценки и мнения, изготвяне на рекламни и маркетинг материали, свързани с 

проекта и получената услуга от ТБС и др. 

6. Като администратор на лични данни Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД следва 

принципите и изискванията по отношение на обработката на лични данни 

съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването 

на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Общ 

регламент относно защитата на данните“, „ОРЗД“, „Регламент“), Закона за защита 

на личните данни (ЗЗЛД), насоките на Европейския комитет по защита на данните 

(ЕКЗД), Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и добрите практики в 

областта на защитата на личните данни. 

7. Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни 

и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) 

са приложими от 25 май 2018 г. Вашето съгласие за обработка на личните данни 

и предоставянето на Вашето мнение, оценка, е доброволно. 

8. Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни Вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко 

време чрез уведомление до Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД. Такова уведомление 

в свободен текст може да бъде изпратено писмено чрез електронна поща до 

dpodesk@tbs.tech  Моля, обърнете внимание, че оттеглянето на съгласието не 

засяга законността на обработването, което е основано на съгласието дадено 

преди неговото оттегляне. Там, където не е дадено съгласие или същото е било 

оттеглено, няма да има негативни последствия, нито да попречи да получавате 

услуги от Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД във връзка със съществуващите 

търговски взаимоотношения.  
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9. Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни  участниците в проучването имат право на достъп 

до коригиране или изтриване, правото да искат ограничаване на обработването, 

правото да направи възражение срещу обработването и право на преносимост 

на личните си данни, съгласно конкретните условия за упражняването на всяко 

едно от тези права, съгласно Регламент 2016/679 на ЕС. 

10. В случай на възникване на всякакви въпроси по отношение на тези Общи 

условия, моля се свържете с нас на следния и-мейл адрес: Office.bg@tbs.tech 

11. Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД  си запазва правото по всяко време да променя 

едностанно настоящите Общи условия.  

12. Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД си запазва право на преценка в подбора и 

използването на събраните в КАМПАНИЯТА материали и мнения.  

 

Екипът на Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД Ви благодари за участието! 

 

mailto:Office.bg@tbs.tech

