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ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА МЛАДЕЖКА КАМПАНИЯ „В КРАК С КЛИМАТА“ 2023 г.

I. ОРГАНИЗАТОР
Организатор  на  младежката  кампания  „В  крак  с  климата“  („кампания/та“)  е  Екологично 
сдружение  „За  Земята“  –  юридическо  лице  с  нестопанска  цел,  регистрирано  по  българското 
законодателство,  с  ЕИК 122025053  („За  Земята“,  „организатор/ът“),  със  седалище  и  адрес  на 
управление:  гр.  София  1164,  ул.  „Кръстьо  Сарафов“  №  24,  тел.  +35929431123,  имейл: 
info@zazemiata.org.

II. УЧАСТИЕ
Право на участие има всяко физическо лице на възраст между 15 и 30 години. В случай на участие 
в екип всички участници следва да отговарят на това условие. Участието в кампанията е 
безплатно.

III. СРОКОВЕ
Крайният срок за включване в кампанията е 24.04.2023 г., 23:59 ч.
Обявяването  и  показването  на  наградените  работи  ще  се  осъществи  на  сайта  ЕкоХъб 
https://ecohub.bg/     в рамките на месец май 2023 г. Организаторът запазва правото си да отложи 
обявяването с разумен срок в случай на непредвидени обстоятелства.

IV. ЕСТЕСТВО НА КАМПАНИЯТА
Кампанията се състои от практически младежки инициативи за по-екологичен начин на живот, 
като участниците избират свободно формата и темата на своето действие. Участието в кампанията 
изисква извършване и документиране на определени действия и създаване на обяснителен текст, 
придружаващ  авторски  снимки  и/или  видеозаписи.  Целта  е  младежите  да  приложат  в  своето 
ежедневие природощадящи и социално отговорни действия за приспособяване към климатичните 
промени. Повече подробности и насоки относно Кампанията ще са достъпни на https://ecohub.bg/ 
най-малко до изтичане на крайния срок за включване в кампанията.

V. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Участниците ще бъдат оценявани според следните критерии: идейност, смисленост и въздействие 
на инициативата.

VI. НАГРАДЕН ФОНД

Наградният  фонд  се  определя  за  индивидуалните  и  за  груповите  кандидатури  поотделно.  По 
усмотрение на журито в кампанията ще бъдат раздадени общо над 200 броя големи и по-малки 
награди, включително блутуут слушалки, преносими соларни зарядни за електронни устройства, 
лични термочаши, канчета, платнени торби, и други.
Начинът на предаване на наградите ще се уточнява между спечелилия участник (участници) и 
служител на За Земята.

VII. АВТОРСКИ ПРАВА
Участниците запазват в пълен обем авторските права, възникнали върху създадените от тях по 
повод участието им в кампанията  произведения.  Участниците  учредяват  в  полза  на За Земята 
право да възпроизвежда,  разпространява сред неограничен брой лица и да представя публично 
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създадените от тях произведения, за целите на популяризиране на проведеното кампания, без За 
Земята да дължи на участниците възнаграждение за това.

VIII. СЪДЪРЖАНИЕ С ЛИКА И/ИЛИ ГЛАСА НА УЧАСТНИЦИТЕ
Участниците се съгласяват За Земята да възпроизвежда, разпространява и представя публично 
създадените и публично споделени от тях снимки и видеозаписи, съдържащи техния лик и/или 
глас, при условие че За Земята не накърнява тяхното достойнство, извършвайки тези действия.
Участниците се съгласяват За Земята да използва горепосоченото съдържание в онлайн и печатни 
издания, отразяващи кампанията и последващите дейности и резултати от тях.

IX. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Участниците се съгласяват За Земята да съхранява и обработва данните, предоставени от тях във 
връзка  с  участието  им  в  кампанията.  За  Земята  и  неговите  служители  нямат  да  предоставят 
данните на трети страни без валидно изразено съгласие от участника.
За Земята обработва събраните данни в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на 
личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 („Общ регламент относно защитата на данните“ или 
„ОЗРД“). Правните основания за събиране и обработване на личните данни са:
 Обработването е необходимо за организирането на участието на участника в кампанията и 
потвърждаването на тези Общи условия е задължителна предпоставка за такова участие (чл. 6, ал. 
1, буква „б“ от ОЗРД); Участникът предоставя изрично съгласие по отношение на съхранението 
на данните след изтичане на срока на провеждане на кампанията (чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОЗРД). 
За Земята може да използва събраната информация за следните цели:
 за регистрация на участниците в кампанията;
 за организиране и отчитане на дейностите по провеждане на кампанията;
 за директен маркетинг, т.е. за да изпраща на участниците покани за участие в бъдещи 
събития.
Личните данни, обработвани във връзка с кампанията, ще се съхраняват за срока на провеждане и 
отчитане на изпълнението на кампанията, както и в продължение на 3 години след това с оглед 
включване на участниците в други събития, организирани от За Земята.
Участникът има право да изиска от За Земята достъп до данните, събирани за него или за негови 
законни  представители,  коригиране  на  неточни  данни,  изтриване  на  събраните  данни  или 
ограничаване  на  обработването  им.  Той/тя  също  така  има  право  по  всяко  време  след 
приключването на кампанията да оттегли даденото съгласие за обработка на личните му данни,  
като  се  свърже  със  За  Земята  на  адреса,  електронната  поща  и  телефона,  посочени  по-горе  в 
настоящата Декларация.
Участникът  има  право  да  получи  личните  данни,  които  засягат  него  или  неговите  законни 
представители  и  които  е  предоставило  на  За  Земята,  в  структуриран,  широко  използван  и 
пригоден  за  машинно  четене  формат  и  има  правото  да  прехвърлите  тези  данни  на  друг 
администратор без възпрепятстване от За Земята (т.нар. право на преносимост на данните).
Ако участникът  счита,  че  събирането  и  обработването  на  данните  нарушава  разпоредбите  на 
ОЗРД или на  българското  законодателство,  той  има  право  да  подаде  жалба  до  компетентния 
надзорен орган в Република България, а именно:

Комисия за защита на личните данни.
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, 
телефон: 029153518 Интернет страница: www.cpdp.bg     

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
За неуредените в тези Общи условия случаи ще се прилагат разпоредбите на българското 
законодателство.  Всякакви  спорове  между  участник  (участници)  и  За  Земята  ще  се 
разрешават  чрез  преговори и взаимни отстъпки,  а  в  случай  че  това  е  невъзможно –  от 
българските съдилища.
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Информация за организатора
Екологично  сдружение  „За  Земята”  е  независима  неправителствена  организация,  обединяваща 
усилията на хора, решени да работят за природосъобразен и равнопоставен живот на нашата планета 
без експлоатация на хората и природата. „За Земята” е част от "Приятели на Земята” (Friends of the 
Earth) и член на международните организации CEE Bankwatch Network (Мрежа за наблюдение на 
международните финансови институции за Централна и Източна Европа), ZWE (Нулеви отпадъци – 
Европа), GAIA (Глобално обединение за алтернативи на инсинераторите), както и на националните 
Коалиция  „За  да  остане  природа  в  България“,  Българска  антиядрена  коалиция,  България  без  
цианиди,  Коалиция  за  устойчиво  ползване  на  фондовете  на  Европейския  съюз  и  Коалиция  за 
климата - България.
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