ПРАВИЛА АКЦІЇ
(далі –Правила)
1. Визначення термінів:
1.1.
Замовник Акції (в подальшому – Замовник) – Приватне акціонерне товариство «КИЇВСТАР»,
місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.
1.2.
Організатор Акції (в подальшому – Організатор) – Товариство з обмеженою відповідальністю
«ФРЕШ МАРКЕТИНГ», місцезнаходження: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 1, корп. 2-6, офіс 200, сайт:
www.freshmarketing.biz.
1.3.
Розіграш - визначення Організатором Акції випадкових переможців за допомогою комп’ютерної
програми, які здобувають право на отримання Подарунків.
1.4.
Учасник Акції (в подальшому – Учасник) – повнолітня дієздатна фізична особа, яка виконала
вимоги п. 2 Правил та згодна з умовами цієї Акції. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних
осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Замовник та Організатор Акції не зобов’язані
перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.
Учасниками Акції не можуть бути співробітники або близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки)
співробітників Замовника або Організатора Акції та будь-яких інших осіб, які беруть участь в підготовці та проведенні
Акції.
1.5.
Подарунковий фонд (в подальшому – Подарунок) - валіза ( три одиниці), моноколесо (одна
одиниця).
1.6.
Період проведення Акції: з 9.00 годин 29 серпня 2019 року до 16.00 годин 31 серпня 2019 року.
1.7.
Час, Дата та Місце проведення Розіграшу: 18.00 годин 31 серпня 2019 року магазин «Київстар»,
за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик ,13.
2.

Умови участі у Акції:

2.1 Для участі у Акції потрібно:
- Здійснити купівлю товарів в магазині «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик,13 на суму від 499 грн.
(крім поповнення мобільного рахунку та придбання стартових пакетів) в період зазначений в п. 1.6. Правил.
- Надати для реєстрації промоперсоналу магазину чек на придбання товару, в період зазначений в п. 1.6
Правил, з повідомленням своїх ПІБ та контактного телефону.
- Прибути до магазину «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 13 з чеком на купівлю товару та
прийняти участь у Розіграші Подарунків о 18.00 годин 31 серпня 2019 року.
Один чек на придбання товару дорівнює одному шансу на участь у Розіграші, кількість чеків та придбання
товару не обмежена.
3.
Механіка Розіграшу Подарунків:
3.1.
О 18.00 годині 31 серпня 2019 року в магазині «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 13
Організатор проводить Розіграш Подарунків шляхом вибору випадкових Переможців Акції за допомогою
комп’ютерної програми random.org. з повною фото фіксацією.
3.2.
Приймають участь у Розіграші лише ті Учасники Акції, які прибули у визначений п. 1.7. Правил Час
та Місце проведення Розіграшу.
3.3.
Переможцем з Розіграшу моноколеса стає перший Учасник Акції у списку сформованим за
допомогою комп’ютерної програми, послідуючі 3 (три) Учасника Акції стають Переможцями з Розіграшу валіз.
3.4.
Приймаючі участь у Акції, Учасник Акції повністю та беззаперечно приймає умови цих Правил.
Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника
від участі в Акції та отриманні Подарунка. У випадку порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть
за умови виконання всіх інших Правил Акції, така особа втрачає право на отримання Подарунка та будь-якої
компенсації.
4. Порядок вручення Подарунків:
4.1.
Переможці, які здобули право на отримання Подарунку – валізи, отримують Подарунок по акту
приймання – передачі Подарунку від Організатора Акції до якого вносяться особисті дані Переможця Акції (ПІБ,
РНОКПП).Організатор Акції несе повну відповідальність за нарахування й утримання податків на Подарунки згідно
з чинним законодавством України.
4.2.
Переможець, який здобув право на отримання Подарунку – моноколесо, отримує його від Замовника
Акції за умови купівлі за 1 (одну) гривню в магазині «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик,13.
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4.3.

Заміна Подарунків грошовим еквівалентом не надається.

5.

Інші положення

5.1.
У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цих Правил,
остаточне рішення приймається Організатором Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не
підлягає оскарженню.
5.2.
Приймаючи участь у Акції Учасники Акції надають Організатору згоду на безстрокову та
безкоштовну обробку: отримання, збирання, обробляння, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та
використання інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані; заносити таку
інформацію до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308
Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».
5.3.
Обробка інформації, що становить персональні дані Учасників Акції здійснюється виключно в
межах та цілях необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів проведення Акції та на строк не
більший ніж необхідно для виконання умов Акції. Приймаючи участь у Акції, її Учасники підтверджують, що вся
надана інформація, що становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її
використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях. Одночасно Учасник підтверджує, що
ознайомлений зі своїми правами відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».
5.4.
Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як
стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші
непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.
5.5.
Організатор Акції не вступає у суперечки між Учасниками відносно визначення претендентів на
отримання Подарунків та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на
Подарунки.
5.6. Дані Правила Акції оприлюднені на сторінці http://kv.st/osh
5.7. Організатор Акції залишає за собою право вносити зміни до даних Правил та обов’язкового інформування
про такі зміни Учасників, шляхом розміщення інформації на сторінці http://kv.st/osh
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