
Общи условия на промоцията „Отстъпка за следваща резервация с eSky“ 
 
1. С настоящите общи условия (наричани по-долу “Условия”) се определят условията и правилата, според 
които се провежда промоцията “Отстъпка за следваща резервация с eSky” (наричана по-долу “Промоция”).  
  
2. Организатор на Промоцията е eSky.pl S.A., с адрес на управление: Radom, 26-600, Plac Jagielloński 8, адрес 
за кореспонденция: ул. Murckowska 14a 40-265 Katowice, вписано в Регистъра на предприемачите към 
Националния съдебен регистър, поддържан от Окръжния съд на столицата Варшава, 14-и Търговски отдел, 
под номер 0000383663, с Данъчен номер (NIP): 948-19-87-199 и акционерен капитал в размер на PLN 
990,471.00, собственик на онлайн магазин, достъпен на esky.pl, esky.com и други интернет домейни 
(наричан по-долу „Организатор“).  
 
3. Участник в Промоцията е всеки, упражнил правото, оповестено в настоящите Условия, според които се 
провежда Промоцията на уебсайта www.esky.bg  
 
4. Период:  
 
4.1. Промоционален период – периодът между 15 и 31 юли (включително), в който потребителите имат 
право да получат отстъпка, след като изпълнят условията по точка 5.   
 
4.2. Период на отстъпката – периодът между 15 юли и 15 септември (включително), в който потребителите, 
изпълнили условията по точка 5, могат да се възползват от отстъпката.  
 
5. Условието за участие в Промоцията е Участникът да закупи самолетен билет на сайта www.esky.bg. След 
покупката Участникът получава линк по имейл, чрез който може да се възползва от промоционалната 
отстъпка, описана в точка 6.   
 
6. С изпълнението на условията от точка 5 от настоящите Общи условия, Участникът получава отстъпка в 
размер на 15 EUR (наричана по-долу “Отстъпка”) за всяка следваща резервация на полет, направена през 
специалния линк, получен по имейл.   
 
7. Организаторът не носи отговорност за действия, предприети от Участник, в разрез с Общите условия на 
Промоцията.   
 
8. По време на Промоцията, при завършването на една транзакция, Клиентът има право на отстъпка за 
всяка резервация на полет, субект на условията от точка 11 по-долу.   
 
9. Участник може да се възползва от Промоцията повече от веднъж.   
 
10. При генерирането на резервация на полет, Отстъпката се начислява автоматично на последната стъпка 
от резервационния процес.   
 
11. Отстъпката е налична само за резервации, направени по време на промоционалния период.  
 
12. Отстъпката за тази Промоция е приложима само за билети на стандартна цена и не се комбинира с 
други промоции.   
  
13. В случай на оплаквания, молим да се свържете с нас на complaints@esky.com. Оплакването ще бъде 
разгледано до 30 дни от получаването му от Организатора, след което Клиента ще бъде информиран за 
решението по имейл. Оплакването следва да съдържа име и фамилия на клиента, данни за контакт и 
описание на оплакването.   
  
14. За неуредените въпроси в настоящите Общи условия ще се прилагат разпоредбите на Гражданския 
кодекс на Полша и други общоприложими разпоредби на закона.   
 
15. Организаторът си запазва правото да нанася корекции, обновява и променя настоящите правила за 
участие в Промоцията по всяко време без предварително предупреждение, но промените няма да засегнат 
вече придобитите права на Участниците в Конкурса.  
 
16. Настоящите условия са налични на www.esky.bg и в офиса на Организатора.   
  

http://www.esky.bg/


Защита на личните данни   
 
1. Организаторът е администратор на лични данни, достъпени при изпълнението на Промоцията и 
обработени с цел изпращане на маркетингова информация. Заявените услуги (като част от Промоцията) 
подлежат на регулиране от Общите условия, с които Участникът се съгласява по време на резервационния 
процес на сайта на организатора. Предоставянето на лични данни е доброволно, но необходимо условие 
за участие в Промоцията. Цялата информация, засягащата обхвата и метода за обработване на данни, 
акумулирани като част от услугите, предоставяни от Организатора, са достъпни на уебсайта на 
Организатора, в секция Политиката за поверителност (за www.esky.bg - https://www.esky.bg/politika-za-
poveritelnost).   
 
2. Администраторът на данни е назначил Инспектор за защита на данните (по нататък: Инспектор). Можете 
да се свържете с Инспектора по всички въпроси, свързани с обработката на Вашите лични данни, 
включително и в случай на съмнения относно Вашите права. Инспекторът е длъжен да пази тайна или 
поверителност относно изпълнението на своите задачи, в съответствие със законодателството на ЕС или 
националното законодателство. Инспектор за защита на данните: Grzegorz Gawin, e-mail: iod@esky.com.  
 
3. Данните за Участника в Промоцията ще бъдат обработвани и съхранявани по време на периода на 
Промоцията и до момента, в който Участникът не отмени съгласието си за получаване на маркетингови 
съобщения.   
 
4. Данните няма да бъдат оповестени на трети лица, освен в случаите, когато е необходимо да се сключи 
или да се изпълни договор или когато това се налага от разпоредбите на закона. Данните на участниците 
могат да бъдат поверени, например, на доставчици на ИТ или счетоводни услуги и предоставени на 
организация, предоставяща услуги, свързани с изпращането на награди. Участниците имат право на достъп 
до своите данни, включително копия от тях, право на преносимост на данни, право да коригират и 
премахват данни (освен ако не са свързани с обработка за целите на отчитането на данъци), да налагат 
ограничения върху обработката и да възразят в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) от Общия 
регламент за защита на данните на ЕС). Участниците имат право да подадат жалба до съответния надзорен 
орган (председателя на Комисията за защита на личните данни). За повече информация относно правата на 
лицата, чиито данни са предмет на обработка, вижте www.uodo.gov.pl. 


