
Месец на 

КУПЕТЕ 
продукт на *, 
покупка за минимум 60 лв. ñ ДДС

ПОПЪЛНЕТЕ
полето за участие и можете да

СПЕЧЕЛИТЕ
един от нашите подаръци

x50

Подаръци и изненади за нашите клиенти

Aктивността е валидна от 1 до 31 Октомври 2019г. 
Теглене на наградите – до 07.11.2019г. Раздаване - до 30.11.2019 г. 

Пълните условия могат да Âи бъдат предоставени от Âашия дистрибутор.

* Участват продукти на :

Aнаеробни лепила/
уплътнители

Почистватели Уплътнителна  
корда



Месец на 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В активността КУПЕТЕ - ПОПЪЛНЕТЕ - СПЕЧЕЛЕТЕ   

участват следните продукти на :

Осигурител 
за резби 
LOCTITE 243 

Лепило за  
овални 

части 638Секундно 
лепило  

LOCTITE 401

Универсален 
почиствател 

LOCTITE 7063

Уплътнителна 
корда  
LOCTITE 55 
160 м

Анаеробна 
гарнитура  

LOCTITE 518 

Моля, попълнете полетата за участие в играта

Две имена

Номер на касов бон Телефон

Уплътнител 
за резби 
LOCTITE 577 

С настоящото давам съгласието си Хенкел България ЕООД и ............................................................................................................................ 
(заедно наричани Организатори на промоцията) да обработват:
• моите данни за контакт, които може да съм предоставил/а на Хенкел................................................................................................. 
• съдържанието и обстоятелствата на комуникацията ми с организаторите, в това число мейл и телефонен номер
За следната специфична цел: Участие, провеждане и връзка с участващи в промоционна игра - томбола 
„Месец на Хенкел“. 
Декларираме, че няма да препращаме личните Ви данни на трети страни, освен с цел разпращане на 
наградите или за провеждане на томболата.
Обработката и употребата на данните Ви се базира на законови разпоредби, които оправдават тези опера-
ции въз основата на това, че обработката е необходима за провеждане на томболата. 
Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством 
телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период 60 календарни дни след края й.
Уведомен съм, че мога да оттегля съгласието си с ефект за в бъдеще по всяко време, с имейл на адрес: 
dataprotection_bulgaria@henkel.com или на телефон 02 806 39 00. 
Оттеглянето на съгласието не влияе върху законосъобразността на обработката, основана на съгласието, 
преди неговото оттегляне. 




