Условия за получаване на подарък - книга „Невидимата първа линия“ - след направено
дарение

1. Български фонд за жените провежда кампанията си „Невидимата първа линия“ по повод
Международните 16 дни на ООН за активизъм и борба с насилието над жени и домашното
насилие. Кампанията ще се проведе в периода 25 ноември – 18 декември 2021 г. Всички
дарители, подкрепили кампанията с 50 или повече лева, могат да заявят специален
подарък – книга „Невидимата първа линия“.
2. Български фонд за жените ще поеме всички разходи по изпращането на подаръка, което
ще се случи след официалния край на кампанията, 18 декември 2021 г.
3. Ако сте дарили 50 или повече лева в подкрепа на кризисните и консултативните центрове
за пострадали от домашно насилие в рамките на кампанията и желаете да получите
книгата, е необходимо да направите специална заявка като попълните ТОЗИ ФОРМУЛЯР.
4. Дарението Ви не трябва да е анонимно, за да можем да потвърдим, че именно Вие сте го
направили и каква е неговата стойност. В случай че все пак сте направили анонимно
дарение чрез някоя платформа или по банков път, необходимо е то да може да бъде
проследено чрез данните, които ще попълните във формуляра: платформата, през която
сте направили дарението, деня и часа, в който е направено, както и точният му размер.
5. Ако сте направили дарение за Български фонд за жените след 18 декември 2021 г., но
желаете то изрично да бъде в подкрепа на кризисните и консултативните центрове,
можете да заявите своя подарък като се свържете с нас на office@bgfundforwomen.org.
6. Всички, попълнили коректно формуляра, ще получат своя подарък.
7. Ако живеете в България, ще Ви изпратим книгата с любезното съдействие на Glovo - в
градовете, където те оперират. Това ще стане в рамките на до 3 седмици от изпращането
на Вашата заявка чрез попълване на формуляр. Ако живеете в населено място извън тези
градове, ще се свържем с Вас по имейл или телефон, за да уточним доставката. В този
случай е възможно забавяне.
8. Ако живеете в чужбина, Ви молим да приемете онлайн версията на книгата или да
изберете една от двете опции за доставка на хартиено копие: за ваша сметка на адреса
Ви в чужбина или на предоставен от Вас адрес в България, където постоянно пребивава
някой, който може да получи пратката. За съжаление, нямаме възможност да поемем
разходите за доставка в чужбина.
9. От Български фонд за жените сме загрижени за опазването на планетата. Ако споделяте
нашите разбирания и предпочитате да получите “Невидимата първа линия” в дигитален
формат (като .pdf файл), молим изрично да ни споделите това, като го отбележите във
формуляра.
10. Всички набрани средства ще бъдат дарени в подкрепа на кризисните и консултативни
центрове в България, които помагат на жените и децата, пострадали от домашно насилие.
11. Молим Ви да проявите разбиране, ако не успеем да доставим книгата в посочените
срокове поради твърде много заявки. Нашето желание е да зарадваме вас – хората, които
подкрепят кауза ни, но ние не сме експерти по доставките и самите ние не предоставяме
такива услуги. Затова поканихме за наш партньор Glovo, които любезно се съгласиха да
осъществят първите 40 доставки до Вас в България безплатно.
12. Български фонд за жените си запазва правото да промени сроковете на кампанията и на
доставките при възникнали непредвидени обстоятелства.
13. БФЖ е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие със
законодателството за защита на личните данни и с Регламент (ЕС) 2016/679. Всички
получени данни ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност. Събираме и
обработваме лични данни на лица, попълнили тази заявка. В качеството си на субект на
данни, имате правото да поискате от нас достъп до личните Ви данни, право на изтриване
на данните и други. Може да се свържете с нас на office@bgfundforwomen.org.

