
 
  

Покана за участие в кастинга #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnBulgaria на 
Colgate-Palmolive 

Общи условия 

 

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия. Участието в тази покана за кастинг 
ще представлява съгласието Ви, че ще спазвате настоящите Общи условия. Всяко участие в 
кастинга означава, че участникът приема Общите условия. 

 

1. Организатор: Colgate-Palmolive Adria d.o.o. 
 

2. Условия за участие: В кастинга #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnBulgaria за всички 
продукти с бранда Colgate Max White могат да участват лица с постоянно 
местожителство в Европа от следните пазари: Обединено кралство, Ирландия, Дания, 
Швеция, Финландия, Норвегия, Франция, Белгия, Нидерландия, Италия, Испания, 
Португалия, Гърция, Полша, Румъния, Чешка Република, Словакия, Унгария, Латвия, 
Литва, Естония, Албания, Босна, България, Хърватия, Косово, Македония, Черна гора, 
Словения, Сърбия, Германия, Австрия и Швейцария. 
Участниците трябва да са навършили 18 години, да не са служители на организатора, 
да не са членове на техните семейства, търговски представители или други, 
професионално свързани с кастинга, лица. Участниците трябва да имат активни, 
публични профили в Instagram, които са достъпни за организатора.  

Общите условия по-долу са приложими за всички лица (всеки „Участник“ и 
събирателно „Участници“), които изпратят заявки за участие в кастинга #ColgateSmileOn 
#ColgateSmileOnBulgaria. Моля, запознайте се с действащите Общи условия за участие в 
кастинга на уебсайта на Colgate: www.colgate.com/colgatesmileon 

 #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnBulgaria 
 

3. Включване в кастинга:  Участниците могат да се включват в кастинга на 
#ColgateSmileOn #ColgateSmileonBulgaria като изпратят своята #ColgateSmileOn 
#ColgateSmileOnBulgaria история под формата на публикация във фийда на Instagram с 
хаштаг #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnBulgaria в рамките на конкурсния период, което 
им предоставя възможност да бъдат избрани за посланици на Colgate Max White и 
едно от лицата на Colgate Max White за целите на платени публикации в медиите. 
Публикациите във фийда трябва да включват изображение и придружаващ кратък 
текст или видео. Участниците могат да тагват приятели, за да насърчат участието им, но 
самият таг не е равносилен на участие в кастинга. Всички участници трябва да отговарят 
на условията за участие, подробно описани в член 4 по-долу. 

 
4. Условия за участие:  

 
а. Участниците трябва да имат активен, публичен акаунт в Instagram, който е 

достъпен за организатора. 
б. Един участник може да кандидатства само с един материал. 

http://www.colgate.com/colgatesmileon


 
в. Всяко участие трябва да е свързано само с един участник. 
г. Участието в кастинга е безплатно и не е обвързано със закупуването на продукт. 
д. Със своето участие в кастинга на #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnBulgaria 

участниците предоставят съгласието си на компаниите от групата Colgate-
Palmolive и техните дъщерни дружества, служители и търговски представители 
(1) да правят снимки и да създават видео клипове със своето участие 
(„Творческо съдържание”) и (2) да използват и публикуват творческото 
съдържание заедно с изображения и/или име(на), заглавие, биографични 
данни, цитати и друга подобна информация (наричани събирателно 
„Съдържание“) с цел използването им в целия свят без ограничение, във 
всички медии, с цел реклама и промоция на бранда Max White. Участниците 
също така предоставят на организатора право да използва съдържанието, с 
което участват в кастинга на #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnBulgaria, във вида, 
в който е публикувано, в каналите за комуникация и промоционалните 
материали на Colgate-Palmolive. Ако участниците желаят да оттеглят съгласието 
си след изпращане на съдържанието, те трябва да изтрият съответната 
публикация от своя профил в Instagram.  

е. Изпращайки материал за участие в кастинга, участниците се задължават да не 
правят следните коментари/предложения по отношение на съответния 
материал, които включват, но не се ограничават с: 

i. Клевети и коментари, които уронват доброто име на трета страна или са 
обидни, цинични, расистки, сексистки или хомофобски.  

ii. Реч, нападки и забележки, които изглеждат заплашителни, съдържат 
закани и обиди, възбуждат омраза или провокират дискриминация. 

iii. Представяне с фалшива самоличност, коментари/предложения в 
нарушение на закона или такива, които призовават към 
закононарушения, включително нарушения на права на собственост или 
други права на трети страни. 

iv. Реч, която съдържа вулгарни и цинични коментари или подтиква към 
насилие или враждебност, както и клевети. 

v. Всякакви коментари/предложения, които уронват репутацията или са 
израз на пренебрежение или осмиване на организатора или неговите 
брандове.  

ж. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, ако възникне 
обосновано съмнение, че участието му/к в кастинга или всякаква предишна 
дейност на участника е в нарушение на изброените по-горе забрани. Тази 
преценка се прави единствено по усмотрение на организатора и е окончателна. 

з. Организаторът си запазва правото да прави промени, да отмени по всяко време 
или да отложи провеждането на кастинга  
#ColgateSmileOn #ColgateSmileOnBulgaria, включително и пазарите, на които той 
се провежда, без предизвестие. 

и. Материалът на участник може да не бъде приет, ако:  
i. Няма отношение към поканата за участие в кастинга 

 #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnBulgaria; 
ii. публикацията бъде счетена за неуместна или неразбираема от 

организатора; 
к. Счита се, че участието в кастинга #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnBulgaria 

съставлява обвързващо съгласие с настоящите Общи условия от страна на 
участниците.  



 
л. Участията от търговски профили, включително на лица, занимаващи се с 

търговия, потребителски групи или трети страни ще бъдат отхвърлени. 
Непълните или нечетимите материали, които не отговарят в пълна степен на 
настоящите Общи условия, ще бъдат дисквалифицирани и няма да бъдат 
оценявани. 

м. Ако бъде установено, че участник използва компютър/компютри, за да 
заобиколи горното изискване, напр. „скрипт“, „груба сила“, укриване на 
самоличността чрез манипулация на IP адрес, самоличност на трето лице или 
други автоматизирани средства, за да повиши броя на материалите, с които 
участва в кастинга #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnBulgaria по начин, който 
противоречи на духа на инициативата, материалите на съответното лице ще 
бъдат дисквалифицирани, а евентуалният избор на лицето за посланик на 
бранда Max White ще бъде отменен. 

н. Организаторът може да изиска победителят да представи доказателство за 
своята самоличност и възраст. Документите, с които се установяват горните 
обстоятелства, се определят по преценка на организатора. 

о. Организаторът не носи отговорност за материали, изпратени със закъснение, 
публикувани на неправилен адрес, такива, които са непълни или чието 
подаване е възпрепятствано от действията на хакери, повреда на електронно 
оборудване и повреди във функционирането на комуникационни мрежи, както 
и за неточности в предоставената информация или технически или човешки 
грешки, които могат да бъдат допуснати при нейната обработка. 
Доказателствата за изпращането на материал за участие не съставлява 
доказателство за получаването на материала от организатора. 

п. Организаторът и всички свързани с него дружества, не носят отговорност за 
грешки извън контрола на организатора. В случай че провеждането на кастинга 
#ColgateSmileOn #ColgateSmileOnBulgaria бъде компрометирано по каквато и да 
е причина извън контрола на организатора (включително, но не само, действия 
на хакери или вируси), които по преценка на организатора опорочават или 
възпрепятстват провеждането, сигурността или почтеността на кастинга 
#ColgateSmileOn #ColgateSmileOnBulgaria, организаторът си запазва правото да 
измени, временно преустанови или прекрати кастинга #ColgateSmileOn 
#ColgateSmileOnBulgaria. 

р. Ролята на посланика на бранда Max White не подлежи на прехвърляне на трета 
страна и не съществува парична алтернатива за постигането на този резултат. 

с. Организаторът не може да поеме отговорност за вреди, щети, загуба, пасиви, 
увреждания, разходи или искове на участниците във връзка с участието им в 
кастинга или приемането на наградата. 

т. Решението на Организатора е окончателно и обвързващо, като няма да бъде 
приемана последваща кореспонденция във връзка с него. 

 
5. Период на кастинга: Кастингът ще се проведе в периода от 01.08.2019 г. (включително) 

до 30.09.2019 г. (включително) („Период на кастинга“). Материали за участие, получени 
преди 01.08.2019 г. или след  30.09.2019 г. няма да бъдат приемани. При съгласие от 
страна на организатора и съответствие с всички останали условия, които той 
периодично може да налага, периодът на кастинга може да бъде удължен или 
съкратен по усмотрение на организатора и без предизвестие, като удълженият срок 
трябва да бъде публично анонсиран чрез средствата и каналите, използвани за 
оповестяване на първоначалния срок на кастинга. 

 



 
6. Избор на посланик на бранда и награда: 

а. Посланиците на бранда ще бъдат избрани в рамките на процес, който включва 
две стъпки: 

i. Участващите журита на регионалните хъбове на Colgate-Palmolive ще 
извършват преглед на всички получени материали и ще съставят кратък 
списък с пет материала от всеки регион („Регионални материали в 
краткия списък”) не по-късно от 6 декември 2019 г. Журитата ще се 
състоят от 6 лица и ще включват представители на Colgate-Palmolive, 
както и допълнителен независим член, който е външен за дружество 
Colgate-Palmolive. 

ii. Второ жури на Colgate-Palmolive в централата на Colgate за Европа 
впоследствие отново ще разгледа всички включени в регионалния 
кратък списък материали за участие в кастинга #ColgateSmileOn 
#ColgateSmileOnBulgaria и до 31 януари 2020 г. ще избере петимата 
посланици на бранда Max White  („Посланици на бранда Max White” 
заедно и „ Посланик на бранда Max White” поотделно). Журито ще се 
състои от 5 лица и ще включва представители на Colgate-Palmolive и 
един допълнителен представител, който се явява външен за 
дружеството. 

б. По-горе споменатите журита ще подпишат протокол за избор на регионалните 
материали от краткия списък, който при поискване се предоставя на 
участниците. 

в. Посланиците на брада Max White ще бъдат уведомени за резултата от избора 
чрез Instagram.  Всеки посланик на бранда Max White трябва официално да 
приеме номинацията чрез директно потвърждение до 
Svetlana_Baeva@colpal.com в рамките на 72 часа от получаването на 
уведомление. Посланиците на бранда Max White трябва да подпишат 
необходимите съгласия и документи за използване на интелектуална 
собственост, с които предоставят на Colgate-Palmolive права за ползване на 
съответните изображения/имена/видеоклипове/и други материали за 
търговски цели.  Ако това не бъде направено в рамките на 72 часа, съответният 
посланик на бранда Max White се счита за дисквалифициран.  

Всеки посланик на бранда Max White трябва да бъде на разположение на определена дата в 

рамките на първото тримесечие на 2020 г., за да участва в заснемането на рекламен материал 

и интервю в Париж, Франция, в рамките на които да сподели своята история. Тя впоследствие 

ще се превърне в елемент от медийната кампания на Max White. Точната дата на заснемането 

на материалите ще бъде потвърдена допълнително. Ако посланикът на бранда Max White не 

успее да се съобрази с определените дати, той/тя ще изгуби позицията си на посланик на 

бранда Max White. Организаторът ще избере допълнителен посланик на бранда сред 

останалите участници, включени в краткия списък на финалистите. Посланиците на бранда 

Max White трябва да притежават валиден паспорт или лична карта, както и необходимите 

разрешения, за да посетят страната на крайно местоназначение. Пътуването до Париж 

включва: хотел (4*) + закуска; (изхранване: закуска в хотела и храна по време на снимачния 

процес / вечерите не са включени); самолетни билети (класа „икономична плюс“); всички 

таксита и основна пътна застраховка. В рамките на пътуването не се покриват хотелски 

разходи, свързани с консумация от минибара, румсървис, пране и гладене, телефонни 

обаждания, платени филмови канали, допълнителни услуги, като използване на спа центъра, 

интернет, нанесени щети на собственост на хотела или увреждане на трети страни. 

mailto:Svetlana_Baeva@colpal.com


 
 

г. Снимковият материал и заснетите в рамките на деня видео клипове на 
посланиците на бранда Max White ще бъдат използвани в промоционалните 
материали на Colgate и социалните канали на Colgate-Palmolive, както и в 
рамките на бъдещата медийна кампания на бранда Max White през 2020 г. 
(„Дейност на посланика на Max White“). Организаторът взема решение 
относно използването на заснетия снимков и видео материал на посланика на 
бранда Max White в промоционалните материали на Colgate и в каналите в 
социалните медии, както и на уебсайта на Colgate-Palmolive, единствено по 
свое усмотрение. 
 

д. Ролята на посланика на бранда Max White не подлежи на прехвърляне на трета 
страна и не съществува парична алтернатива за постигането на този резултат.  

е. Всички класирани и включени в Регионалния кратък списък участници (с 
изключение на лицата, избрани за посланици на бранда Max White) ще получат 
като подарък комплект продукти на Max White с приблизителна 
стойност 100 лв. Colgate-Palmolive ще заплати всички данъци, дължими от 
спечелилите участници. 

ж. Победителите изрично упълномощават организатора на кастинга да публикува 
в интернет и/или чрез други средства, които счита за подходящи, 
изображението на победителя, неговите имена и града, в който живее. 
  

Защита на лични данни:  Ще използваме личните Ви данни за целите на промоцията и други, 

цели, свързани с управлението на комуникацията ни с Вас.  Моля, запознайте се с 

Политиката ни за защита на личните данни на https://www.cpdp.bg, 

ако желаете да се запознаете и да получите по-подробна информация, включително за 
начините, по които можете да упражните своите права относно защитата на личните Ви 
данни. 

 
а) Организаторът зачита Вашето право на неприкосновеност съгласно 

законодателството за защита на личните данни, включително и без 
ограничения на Общия регламент за защита на личните данни на ЕС. Ако 
предоставите на организатора свои лични данни във връзка с кастинга 
#ColgateSmileOn #ColgateSmileOnBulgaria, той ще обработи тези лични данни 
единствено за целите на кастинга #ColgateSmileOn #ColgateSmileOnBulgaria, 
както и за свои административни цели във връзка с организираната 
инициатива. 

б) Всички класирани и включени в краткия списък регионални предложения ще 
бъдат помолени да предоставят следната информация: три имена, дата на 
раждане и документ, удостоверяващ възрастта, документ, удостоверяващ 
постоянно местожителство в Европа, адрес, имейл адрес и телефонен номер за 
връзка. 

в) Петте окончателно избрани посланици на бранда Max White ще бъдат 
помолени да предоставят следната информация: три имена, дата на раждане и 
документ, удостоверяващ възрастта, документ, удостоверяващ постоянно 
местожителство в Европа, адрес, имейл адрес и телефонен номер за връзка и 
паспортни данни за целите на организиране на пътуването и престоя 



 
г) Организаторът и неговите дъщерни дружества в целия свят могат да използват 

Вашите лични данни единствено за посочените по-горе цели. С изключение на 
тези случай, поверителността на личните Ви данни ще бъде запазена. 

 
7. Общи разпоредби:  

а. Инициативата не се спонсорира, подкрепя или администрира, както и по 
никакъв начин не е свързана с Instagram.  

б. Инициативата не е обвързана със задължение за закупуване на продукти на 
Colgate.  

в.  Ако част от или индивидуална разпоредба от настоящите Общи условия бъде 
обявена за незаконна, невалидна или неприложима: 

i. тя ще бъде изключена от обхвата на Общите условия в степента, 
необходима, за да гарантира тяхната законосъобразност, валидност и 
приложимост; 

ii. тя ще бъде изключена от обхвата на Общите условия, без да засегне 
законосъобразността, валидността и приложимостта на останалите 
разпоредби. 


