«Офіційні Правила рекламної Акції для ТМ «Midea» з умовною назвою «Акція з нагоди 50-річчя ТМ
Midea» (надалі – «Правила»/«Офіційні Правила»)
1. Загальні умови.
1.1. Організатором рекламної Акції для ТМ «Midea» з умовною назвою «Акція з нагоди 50-річчя ТМ Midea»
(надалі – «Акція»/«Рекламна Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «МИРКОНД» (код ЄДРПОУ:
39668340, місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд 28/2), (надалі – «Організатор»).
1.2. Виконавцем Рекламної Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «РА Артмастер» (код ЄДРПОУ
38519420, юридична адреса: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г.), (надалі – «Виконавець»).
1.3. Акція проводиться у відповідності з умовами даних Офіційних Правил. Організатор / Виконавець не несуть
відповідальності за не ознайомлення Учасника з даними Офіційними Правилами.
1.4. Акція проводиться з метою підтримання інтересу споживачів до ТМ «Midea» та рекламування лінійки
побутових кондиціонерив, які випускаються під ТМ «Midea», просування та продаж яких на території України
здійснює Організатор Акції.
1.5. Акція проводиться у мережі Інтернет на Веб-сайті за адресою: www.50.midea.com.ua (надалі – «Сайт») на
території України за винятком тимчасово окупованих територій (в межах визначених чинним законодавством
України) (надалі – «Територія проведення Акції»).
* Тимчасове вимушене обмеження щодо проведення Акції на території України за винятком тимчасово
окупованих територій (в межах визначених чинним законодавством України) діє виключно з міркувань
безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця гарантувати належне
проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Призу Учасникам
за адресами, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях України.
1.6. Акція проводиться у строк з 09 годин 00 хвилин «10» липня 2018 року до 18 годин 00 хвилин «31» серпня
2018 року включно (надалі – «Строк проведення Акції», або «тривалість Акції», або «період проведення Акції.
1.6.1 Визначення переможців проводиться 05.09.2018 о 13 годин 00 хвилин.
Визначення Переможців Акції здійснюється в порядку, передбаченому розділом 5 та іншими положеннями цих
Офіційних Правил.
1.7. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Призів Акції не формується з внесків
Учасників Акції.
1.8. Умови Акції можуть бути змінені у порядку, встановленому цими Офіційними Правилами та чинним
законодавством України.
1.9. Інформування щодо умов Акції проводиться шляхом розміщення Офіційних Правил Акції на Сайті www.50.
midea.com.ua
2. Вимоги до Учасників Акції.
2.1. До участі в Акції запрошуються повнолітні дієздатні громадяни України, іноземці та особи без громадянства
(іноземці та особи без громадянства можуть прийняти участь в Акції, якщо вони мають чинну посвідку на

постійне проживання в Україні та ідентифікаційний код, видані у встановленому законодавством України
порядку), яким на момент проведення Акції (п. 1.7. Правил) виповнилося 18 років, які постійно проживають на
території України та які виконали всі правила та умови цієї Акції, викладені в даних Офіційних Правилах (далі –
«Учасник Акції»).
2.2. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов цих
Офіційних Правил:
2.2.1. працівники Організатора/Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та
проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
2.2.2. обмежено дієздатні та недієздатні особи;
2.2.3. особи, що не стали на облік в Державній фіскальній службі України та відомості про яких не внесені до
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків у порядку, визначеному Податковим кодексом України;
2.2.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі;
2.2.5. неповнолітні особи.
2.3. Організатор/Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.
2.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:
• 		

− дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

• 		

− дотримуватися правил користування Сайтом www.50.midea.com.ua;

• 		

− вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;

• 		

− свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

• 		

− не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

• 2.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди
з цими Офіційними Правилами та орієнтовною оціночною вартістю Призів. З моменту прийняття
умов даних Офіційних Правил, вчинення дій, що свідчать про участь у Акції, згода з умовами даних
Офіційних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним
Учасником Акції.
2.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним
інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором або залученими ним
третіми особами з метою проведення Акції, вчинення всіх необхідних пов’язаних з нею дій (в тому числі, але не
виключно, інформування про результати Акції, як в рекламі, так і в інший спосіб), а також з метою подальшого
можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції
Організатора, а також з іншими цілями, визначеними даними Офіційними Правилами. Приймаючи умови
даних Офіційних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних (в
тому числі на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання
і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому
числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем без отримання додаткового, окрім визначеного

в цих Правилах, дозволу на здійснення такої обробки) з метою використання Організатором та/або іншими
уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими Офіційними Правилами.
Учасники підтверджують своє повне розуміння та необхідну поінформованість щодо мети обробки інформації,
що надається. Обробка персональних даних здійснюється Організатором з дотриманням необхідних заходів
захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження.
2.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання
наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою
методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу
наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або
інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в
т.ч. його імені і зображення ) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах,
інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень тощо, без будь-яких обмежень за територією,
часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/
Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296,
307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
2.8. Для участі в Акції на сторінці Учасника Акції у Соціальній мережі, що використовувалась для авторизації
на Сайті, мають бути відповідні налаштування, що дозволяють Організатору/Виконавцю Акції писати Учаснику
Акції приватні повідомлення з урахуванням п. 6.1. Офіційних правил.
2.9. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил, відмовився від надання згоди на обробку
персональних даних, не виконує/неналежно виконує умови цих Офіційних Правил, втрачає право на подальшу
участь в Акції та отримання Призів Акції.
2.10. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку
з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Призу Акції.
2.11. У випадку порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у даних Офіційних Правилах, що викликало
виникнення у Організатора та/або Виконавця збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у
повному обсязі.
2.12. Організатор / Виконавець Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які
порушили вказані в цих Правилах гарантії. Організатор / Виконавець Акції на свій власний розсуд можуть
визнати недійсною будь – яку реєстрацію, а також забороняти подальшу участь в Акції будь-якій особі, яка
підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або проведення Акції, або ж діє, порушуючи
дані Правила, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або
заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов’язана з Акцією.
3. Умови участі в Акції.
3.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно:
3.1.1. Придбати будь-який побутовий кондиціонер ТМ “Midea” в продовж терміну дії акції. Отримати картку з
промокодом. Зайти на Сайт www.50.midea.com.ua та ознайомитися з Офіційними Правилами Акції та надати
згоду на обробку персональних даних Учасника.
3.1.2. Взяти акційну картку, зтери захисний шар та побачити промокод для участі в акції що складеється з 8

символів. Авторизуватися (зареєструватися) на Сайті натиснувши на кнопку “ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ ДЛЯ УЧАСТІ
В АКЦІЇ” за допомогою електронної адреси (e- mail), імені, регіону та дати придбання кондиціонеру, моделі та
серійного номеру, а також промокоду шляхом введення у формі на Сайті Акції - www.50.midea.com.ua.
3.2 Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією
Учасників на Сайті.
3.3. Учасниками Акції визнаються лише особи, які виконали умови цих Офіційних Правил, зокрема, відповідно
до п.3.1. цих Правил. Особи, які виконали умови, вказані у п. 3.1. цих Правил до початку або після закінчення
Строку проведення Акції, не беруть участі у Акції.
3.4. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акції, оплачується Учасником Акції
самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом відповідного
виконавця даної послуги. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у
зв’язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов’язані з користуванням мережею Інтернет для
отримання будь-якої інформації про Акцію).
3.5 Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників
на Сайті.
4. Фонд Призів Акції
4.1. Головний приз: - кондиціонер TM “Midea” MT-09N8D6-I/MBT-09N8D6-O.
4.1.1. Призовий фонд Акції формується на розсуд Організатора. Якісні, кількісні та інші, в тому числі технічні,
характеристики призів визначаються Організатором. Акційна вартість одного приза становить: 1 грн., з
урахуванням ПДВ (20%).
4.1.2. Переможці акції визначаються в строки, визначені в п.1.6.1. Правил, за допомогою програми вибору
випадкових чисел, що знаходиться за посиланням https://www.random.org/, серед списку усіх Учасників Акції,
які виконали усі умови Акції, згідно п. 3.1. та інших положень цих Правил. В кожному розіграші визначається
1 (один) Переможець. Конкретний вид / вигляд продукції, яку отримає відповідний Переможець Акції,
визначається на розсуд Організатора Акції.
4.2. Право на отримання Призів Акції Учасники набувають, згідно із умовами цих Правил. Призи можуть бути
отримані Переможцями Акції тільки за умови виконання цих Правил у сукупності. Невиконання будь-яких умов,
передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Переможця Акції права на одержання належного йому
Призу. При цьому, відповідний Переможець вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Призу
та не має права на одержання від Організатора / Виконавця будь-якої компенсації, в тому числі грошової.
4.2.1. Під отриманням Приза мається на увазі продаж Приза за його Акціоною вартістю, згідно п. 4.1.1.
4.3. Зовнішній вигляд Призів Акції (розмір, колір та ін.), вказаний на рекламно-інформаційних матеріалах Акції,
може відрізнятись від фактичного зовнішнього вигляду реальних Призів Акції.
4.4. Заміна Призів Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Призи обміну та
поверненню не підлягають.
4.5. Зобов‘язання Організатора/Виконавця відносно якості Призів Акції, передбачених в цих Офіційних

Правилах, обмежені гарантіями, представленими їх виробниками.
4.6. Загальний Фонд Призів Акції є обмеженим та складає визначену в п. 4.1., 4.2 цих Правил кількість.
4.7. Відповідальність Організатора/Виконавця Акції обмежується кількістю та вартістю Призів, передбачених
цими Офіційними Правилами.
Особою, відповідальною за організацію доставки Призів Переможцям, є Виконавець.
4.8. Організатор залишає за собою право збільшити Фонд Призів Акції, або включити до нього додаткові Призи,
не передбачені цими Офіційними Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про
них в порядку, передбаченому п. 7 цих Офіційних Правил.
4.9. Організатор/Виконавець не несе ніякої відповідальності відносно подальшого використання Призів
Учасниками Акції після їх отримання, за неможливість Учасниками Акції скористатись отриманими Призвами з
будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Призів.
4.10. Призи Акції, які залишилися незатребуваними у зв’язку з тим, що Учасники Акції не виконали умови цих
Офіційних Правил, використовуються Організатором на його власний розсуд.
4.12. Організатор /Виконавець Акції не несуть відповідальності за подальше використання Призів
Переможцями Акції / Головними Переможцями Акції після їх одержання, за неможливість Переможців Акції /
Головних Переможців Акції скористатись наданими їм Призами з будь-яких причин, а також за можливі наслідки
використання таких Призів Акції / Головних призів Акції.
5. Визначення Переможців Акції.
5.1. Переможцем може бути визнана лише особа, яка виконала всі умови Акції, вказані у цих Офіційних
Правилах.
5.2. Визначення Переможців Акції здійснюється Виконавцем Акції наступним чином:
Переможці Акції визначаються за допомогою програми вибору випадкових чисел, що знаходиться за
посиланням https://www.random.org/, серед списку усіх Учасників Акції, які виконали усі умови Акції, згідно п.3.1.
та інших положень цих Правил.
5.2.1. Акції проводиться одноразово 05.09.2018 о 13 години 00 хвилини серед усіх Учасників Акції які
авторизувались (зареєструвались) за допомогою електронної адреси (e-mail) та промокоду, шляхом введення у
формі на сайті Акції протягом строку проведення Акції.
5.2.2. Перелік Переможців Акції які здобули право на отримання Призу публікується на Сайті протягом 2-х
(двох) календарних днів з дати проведення розіграшу Акції.
5.3. Порядок вручення Призів Переможцям Акції встановлено у п. 6 цих Правил.
5.4. Усі результати Акції остаточні і оскарженню не підлягають та оформлюються Протоколом комісії, склад якої
визначає Організатор.
5.5. У вказаний в п.5.2.2 цих Правил термін Виконавець розміщує інформацію про підсумки проведеного
розіграшу на Сайті. Оповіщення Переможців про перемогу в Акції здійснюється в строки та в порядку визначені

у цих Офіційних Правилах. У вказаний термін Виконавець розміщує інформацію про підсумки Акції на Сайті,
а також протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати визначення Учасника Переможцем Акції представники
Виконавця або уповноважені ним особи повідомляють Переможців про перемогу в Акції шляхом направлення
повідомлення Переможцю на електронну адресу (e-mail), за допомогою якої Переможець здійснив авторизацію
на Сайті.
6. Порядок отримання Призів Акції.
6.1. Виконавець Акції протягом 5 (п’яти) календарних днів із дати визначення Переможців Акції зв’язується з
кожним Переможцем Акції через його електронну адресу (e-mail), через яку Переможець авторизувався на
Сайті, шляхом направлення відповідного повідомлення про перемогу в Акції та зазначає інформацію про Приз,
на отримання якого (за умови виконання всіх вимог цих Офіційних Правил) має право такий Переможець.
Переможець після отримання вказаного повідомлення від Виконавця зобов’язаний протягом 3 (трьох)
календарних днів відповісти Виконавцю, повідомивши його про готовність отримати Приз та про відділення
ТОВ «Нова Пошта», на яке слід відправити відповідний Приз з зазначенням відомостей, передбачених п. 6.2.
цих Офіційних Правил. Виконавець не надсилає повторно повідомлення Переможцю про його перемогу в Акції.
В тому разі, якщо Виконавець не має можливості надіслати Переможцю повідомлення про перемогу в Акції,
через те, що такий Переможець надав невірну поштову адресу (email), через яку він авторизувався на Сайті,
або інші причини, що не залежать від Організатора/Виконавця, то такий Переможець, дізнавшись про свою
перемогу в Акції, має можливість протягом 10 робочих днів з дати оголошення його Переможцем відповідного
розіграшу самостійно за своєю ініціативою зв’язатися з Виконавцем за телефоном гарячої лінії +380674490646
(вартість дзвінка згідно тарифів вашого оператора) і погодити спосіб надання інформації, перелік і строки
надання якої зазначено в цих Офіційних правилах.
У разі, якщо Учасник Акції невчасно надасть відповідь на повідомлення Виконавця Акції або не зв’яжеться з
Виконавцем самостійно протягом 10 робочих днів з дати оголошення його Переможцем відповідного розіграшу,
такий Учасник Акції втрачає статус Переможця та право на отримання відповідного Призу. У такому випадку
серед Учасників Акції визначається новий Переможець в порядку, зазначеному в п. 6.3. цих Офіційних Правил.
6.2. Для отримання Призів, які зазначені в п. 4.1. цих Правил Учасникам, що здобули право на отримання
відповідних Призів у порядку, передбаченому розділом 5 цих Правил, протягом 3 (трьох) календарних днів з
дати отримання повідомлення про перемогу в Акції від Виконавця Акції необхідно надіслати Виконавцю Акції
таку інформацію:
- копії першої та другої сторінок свого паспорту громадянина України для громадян України, копію паспорту
(закордонного паспорту) та / або копію всіх сторінок посвідки на тимчасове проживання в Україні – для
іноземців та осіб без громадянства;
- копії довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків; - контактний номер
телефону; - повну адресу проживання та номер найближчого відділення ТОВ «Нова Пошта»;
- серійний номер придбаного кондіціонера, або скановану копію гарантійного талону.
- скановану копію документу / скриншот відповідного повідомлення, який підтверджує належне інформування
та розуміння Переможця Акції оціночної вартості відповідного Призу Акції, розміру податків та зборів, що
підлягають сплаті у зв’язку з врученням такому Переможцю Акції належного Призу, можливість впливу на право
Переможця Акції на отримання соціальних пільг чи субсидій.

Вказані відомості надаються шляхом направлення повідомлення у відповідь на отримане повідомлення від
Виконавця.
6.3. Якщо Переможець вказав недостовірну / неточну / неповну інформацію, не виконав вимоги Офіційних
Правил або не надав свої контактні дані протягом 2 (двох) календарних днів із дати отримання ним
повідомлення від Виконавця, визначається новий Переможець (Учасник Акції перший за порядковим номером
у переліку згенерованому random.org) шляхом випадкового комп’ютерного вибору за допомогою сервісу
генератора випадкових чисел random.org
6.4. Призи, передбачені п.4.1. цих Правил, надсилаються / вручаються Організатором/Виконавцем Переможцю,
який виконав усі умови цих Правил.
6.4.1. Виконавець забезпечує та організовує доставку Призів Акції шляхом відправки за допомогою ТОВ «Нова
Пошта» у відділення ТОВ «Нова Пошта», вказані у повідомленнях Переможців, протягом 20 календарних днів
з дня отримання всіх необхідних документів та інформації від Переможця. Приз Акції вважається врученим
Переможцю Акції з моменту його передачі Виконавцем на доставку у відділення ТОВ «Нова Пошта». Оплата
послуг з доставки Призів здійснюється Виконавцем. Отримання Призів Акції у відділеннях служби кур’єрської/
поштової доставки здійснюється Переможцями Акції у відповідності до правил служби кур’єрської/поштової
доставки.
6.5. Приз отримує лише Переможець, який отримав на нього право згідно з умовами цих Офіційних Правил, і
виключно у порядку, встановленому цими Офіційними Правилами. У разі якщо Переможець з якихось причин
не може отримати Приз особисто, такий Переможець не має права передати/ поступитися своїм правом будьякій третій особі.
6.6. Неухильне дотримання всіх умов цих Офіційних Правил та надання всієї вказаної вище інформації є
необхідною умовою для отримання Призу.
6.7. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Офіційними Правилами, позбавляє відповідного
Учасника Акції права на одержання належного йому Призу. При цьому, Учасник Акції вважається таким, що
відмовився від отримання відповідного Призу, та не має права на одержання від Організатора/ Виконавця будьякої компенсації.
6.8. Переможець автоматично втрачає набуте ним право на отримання Призу без будь-яких компенсацій та/
або можливості заміни на інший Приз у таких випадках, незалежно від того, у який час стали відомими вказані
обставини:
6.8.1. У разі ненадання усієї необхідної інформації для отримання Призу;
6.8.2. У разі неналежного виконання умов даних Офіційних Правил, у тому числі порушення умов, визначених у
пункті 2 та 3 цих Офіційних Правил.
6.9. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за достовірність наданих Учасником/Переможцем Акції
документів/інформації. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за роботу поштових служб та інших
служб зв’язку.
6.10. Організатор/Виконавець і пов’язані з Акцією особи не несуть відповідальності стосовно подальшого
використання Призів Акції Учасниками Акції після їх отримання та/або за неможливість Учасників Акції
скористатись наданими їм Призами Акції з будь-яких причин. З моменту отримання Призу Учасниками Акції

Організатор/Виконавець й пов’язані з Акцією особи не відповідають за подальшу їхню долю. Організатор/
Виконавець не несе зобов’язань щодо якості Призу Акції, всі подібні претензії пред’являються їх виробникам
згідно з гарантійними зобов’язаннями таких виробників.
6.12. Приз не підлягає заміні будь-яким іншим благом або еквівалентом, в т.ч. грошовим.
7. Порядок і спосіб інформування про умови Акції.
7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою розміщення офіційних Правил Акції
на сайті www.50.midea.com.ua.
7.2. Правила та умови Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором рекламної Акції протягом
усього терміну проведення рекламної Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов рекламної Акції можливі
у випадку їхнього затвердження Організатором рекламної Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для
інформування про Правила та умови рекламної Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту
опублікування, та мають відношення до всіх Учасників Акції, не залежно від дати реєстрації в Акції, чи дати
визначення Учасників переможцями.
8. Інші умови.
8.1. Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші
контакти з Учасниками/Переможцями, окрім випадків, передбачених цими Офіційними Правилами. Організатор/
Виконавець Акції не бере участі у вирішенні суперечок щодо визначення Переможців Акції та розподілом Фонду
Призів Акції між Переможцями Акції. Організатор/Виконавець Акції, а також їх уповноважені особи не несуть
відповідальність за будь-які суперечки щодо Призів Акції.
8.2. Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу
Учасника Акції.
8.4. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальність за: - невиконання / неналежне виконання своїх
зобов’язань у випадку виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові
дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, які діють на території проведення Акції,
хакерських атак та їх наслідків, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставини: - не
ознайомлення Учасником з даними Офіційними Правилами Акції; - не ознайомлення Учасником з Фондом
Призів Акції та умовами їх отримання і формування; - не отримання/несвоєчасне відображення результатів
проходження онлайн-гри, отримання Організатором/Виконавцем Акції відомостей/документів, необхідних для
вручення відповідного Призу Акції тощо у строки, встановлені для їх надання з вини організацій зв’язку, в тому
числі Інтернет провайдерів, або з інших, не залежних від Організатора/Виконавця Акції причин; - невиконання,
не належне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками/Переможцями Акції обов’язків, передбачених у цих
Офіційних Правилах; - неотримання відповідного Призу Акції Переможцем, що сталося не з вини Організатора/
Виконавця, в тому числі, у зв’язку з затримками у наданні послуг перевізника; - не можливість скористатися
відповідним Призом Акції; - якість надаваних перевізником послуг.
8.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:
. 8.5.1. Організатор/Виконавець має право змінити Офіційні Правила Акції;
. 8.5.2. Організатор/Виконавець має право опубліковувати на Сайті прізвище, ім’я, по-батькові, зображення
(аватар) Переможців Акції без сплати їм будь-якої винагороди та отримання додаткової згоди на таке

опублікування;
8.5.3. Учасник/Переможець Акції підтверджують свою повну та безумовну згоду на здійснення Організатором
Акції (його уповноваженими представниками) і (або) третіми особам за завданням Організатором збору,
обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції
отриманих від Учасника/відповідного Переможця даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних
від несанкціонованого розповсюдження, в тому числі на безкоштовне використання наданої ним інформації
про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, що не порушують чинне
законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його
імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/ маркетинговою метою, в
т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будьяких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ без будь- яких обмежень за територією, часом
та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/
Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296,
307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України “Про захист персональних даних”. Персональні дані
Учасника/Переможця Акції будуть оброблятися з метою вільного поширення і використання Організатором
Акції доки не мине потреба. Беручи участь в Акції, Учасник Акції засвідчує, що він ознайомлений і згоден
дотримуватись даних Офіційних Правил. Факт відправки будь-яких персональних даних засвідчує повну та
безумовну згоду Учасника/Переможця Акції на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання
Організатором згідно даних Офіційних Правил.
8.5.4. Своєю участю в Акції Учасники Акції з власної волі та добровільно надають повну та беззастережну згоду
на зйомку його на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку (на розсуд Організатора/ Виконавця Акції), використання
його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні телевізійних програм, рекламних
та інформаційних матеріалів про проведення Акції за умови дотримання вимог Закону України «Про
рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/
або інформаційних матеріалів, телевізійних та/або інших передач про проведення Акції з його зображенням,
відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її
межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.
8.6. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за роботу служб поштового зв’язку, в тому числі
електронної пошти, за будь-які помилки співробітників ТОВ «Нова Пошта» та/або співробітників будь-яких інших
підприємств/установ/організацій, які забезпечують обмін інформацією між Учасниками Акції та Організатором/
Виконавцем, чи вручення Призів в рамках проведення рекламної Акції, внаслідок яких Поштові відправлення
для Учасників Акції не надійшли, із запізненням, були загублені або пошкоджені; або внаслідок яких Учасники
Акції не отримали відповідні Призи Акції.
8.7. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за неможливість отримати Приз Акції Учасником
Акції згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Організатора/ Виконавця. Такий
Учасник Акції не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.
8.8. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Офіційних Правил та/або питань,
не врегульованих цими Офіційними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором/ Виконавцем
Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора/Виконавця Акції є
остаточним і оскарженню не підлягає.

8.9. Організатор/Виконавець має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих
Офіційних Правил.
8.10. Організатор/Виконавець на свій власний розсуд може визнати недійсними всі або деякі заявки на участь
(реєстрацію), а також заборонити подальшу участь у даній Акції будь-якій особі, яку Організатор/ Виконавець
підозрює у підробленні або отриманні вигоди з підробки або нечесній поведінці щодо процесу реєстрації або
інших етапів Акції, або ж у порушенні цих Офіційних Правил, або у поводженні деструктивним чином або у
здійсненні дій з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка
може бути пов’язана із даною Акцією.
8.11. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано,
включаючи причини, викликані зараженням комп’ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет,
дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будьякою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/
Виконавцем, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення
Акції, Організатор/Виконавець може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово
призупинити проведення Акції або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.
8.12. Ці Офіційні Правила є єдиними Офіційними Правилами участі в Акції.
8.13. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю погоджується з
цими Офіційними Правилами Акції.
8.14. Якщо будь-яке положення цих Офіційних Правил Акції буде визнане недійсним чи таким, яке не відповідає
вимогам законодавства України, ці Офіційні правила залишаються чинними та продовжують діяти без цього
положення, або у разі неможливості подальшої дії цих Офіційних Правил, рішення щодо Офіційних Правил
приймається Організатором/Виконавцем.
8.15. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості
укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю
участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Офіційними
Правилами, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які
стосуються обробки та зберігання його Персональних даних».

