«ЗАТВЕРДЖЕНО»
наказ директора ТОВ «МАНІВЕО
ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
від 06 травня 2019 р. № 06/05-02
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
рекламної акції під назвою «День Красави»
для користувачів фінансових послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА
ДОПОМОГА» (ТМ «MONEYVEO»)
Ці Офіційні правила (далі – «Правила») встановлюють порядок та умови проведення
рекламної акції «День Красави» (далі – «Акція») – маркетингового заходу для користувачів
фінансових послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (далі – «Фінансова
Установа»).
Визначення термінів:
Заявка – заповнений та підтверджений електронний документ встановленої Фінансовою
Установою форми, який заповнюється на Сайті Фінансової Установи за посиланням:
https://moneyveo.ua і підтверджує намір Учасника отримати грошові кошти у кредит у Фінансовій
Установі та взяти участь у Акції.
Учасник – будь-яка особа, яка відповідає загальним та спеціальним умовам Акції,
визначеним у Правилах.
Переможець Акції – Учасник, який відповідає загальним та спеціальним умовам Акції,
визначеним у Правилах, і якого визначено Переможцем у розіграші Заохочень Акції за допомогою
функції Рандом в Excel. Переможець Акції матиме змогу отримати від Фінансової Установи
Заохочення. Загальна кількість Переможців Акції – 4 особи.
Резервний Переможець Акції - учасник, який відповідає загальним та спеціальним умовам
Акції, визначеним у Правилах, і який зайняв позицію з 2 по 30 при розіграші Заохочень Акції за
допомогою функції Рандом в Excel. Право на отримання заохочення від Фінансової Установи
переходить до кожного наступного Резервного Переможця у випадку, якщо Переможець Акції або
наступний після нього за порядковим номером Резервний Переможець (починаючи з другого
номера), відмовляються від отримання Заохочення або не можуть його отримати відповідно до умов
цих Правил. Загальна кількість Переможців Акції – 4 особи.
Розіграш Заохочень Акції - визначення Переможців Акції представниками Фінансової
установи серед усіх Учасників Акції, що виконали умови участі у Акції відповідно до цих Правил,
за допомогою функції Рандом в Excel у День визначення переможців Акції.
День визначення Переможців Акції – день, коли відбуватиметься Розіграш Заохочень Акції
та визначення Переможців Акції, що мають право отримати Заохочення, а саме:
Назва Заохочення
Заохочення 1
Заохочення 2
Заохочення 3
Заохочення 4

День визначення Переможців Акції
20.05.2019
10.06.2019
24.06.2019
01.07.2019

Номер «гарячої лінії» - 0 800 21 9393. Детальна інформація про Акцію та підтримка
Учасників надається за телефоном Гарячої лінії. Всі дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів
національних GSM-операторів у межах України безкоштовні, з інших телефонів – згідно з тарифами
операторів. Гаряча лінія працює протягом періоду проведення Акції, цілодобово. Телефонні
переговори операторів Гарячої лінії Акції з Учасником Акції можуть реєструватися засобами

технічної фіксації. Учасник своєю участю в Акції надає свою безумовну згоду на таку фіксацію. У
державні святкові дні (16.06.2019р. та 28.06.2019р.), обробка викликів користувачів проводиться
інтерактивною голосовою машиною (IVR).
Заохочення – подарунки, які матимуть змогу отримати Переможці Акції відповідно до умов
Правил Акції. Кожен Переможець Акції може отримати 1 (одне) Гарантоване заохочення та не
більше 4 (чотирьох) Додаткових заохочень, що надаються за вибором Виконавця Акції, а саме:
Гарантоване Заохочення, що становить сукупність таких послуг:
– проживання Переможця Акції у період з 25 до 26 травня 2019 р., або з 15 до 16 червня 2019
р., або з 29 по 30 червня 2019 р., або з 6 до 7 липня 2019 р. - 1 (одна) доба, у готелі в м. Київ, класу
не нижче 5 зірок, що визначається Виконавцем Акції;
– сніданок для Переможця Акції 25 травня 2019 р., або 15 червня, або 29 червня, або 6 липня
у ресторані в м. Київ. Ресторан визначається Виконавцем Акції;
– обід для Переможця Акції 25 травня 2019 р., або 15 червня, або 29 червня, або 6 липня у
ресторані в м. Київ. Ресторан визначається Виконавцем Акції;
– вечеря для Переможця Акції 25 травня 2019 р., або 15 червня 2019 р., або 29 червня 2019 р.,
або 6 липня 2019 р. у ресторані в м. Київ.
Готелі та Ресторани визначаються Виконавцем Акції.
Загальна кількість Гарантованих заохочень обмежена – 4 (шт.).
Додаткове Заохочення, що включає:
– поїздка на автомобілі з інструктором для переможця Акції, під умовною назвою
«Антиаварійне керування», 25 травня, або 15 червня, або 29 червня або 6 липня 2019 р., в м. Київі
за адресою та на умовах, що визначаються Виконавцем Акції;
Загальна кількість цього Додаткового заохочення – 1 (шт.).
– відвідання Переможцем Акції процедури з гігієнічного/косметологічного (не медичного)
масажу, 25 травня, або 15 червня, або 29 червня або 6 липня 2019 р., в м. Київі у закладі та на умовах,
що визначаються Виконавцем Акції;
Загальна кількість цього Додаткового заохочення – 4 (шт.).
– відвідання Переможцем Акції перукарського салону, 25 травня, або 15 червня, або 29 червня
або 6 липня 2019 р., в м. Київі у закладі та на умовах, що визначаються Виконавцем Акції;
Загальна кількість цього Додаткового заохочення – 3 (шт.).
– дегустація страв для Переможця Акції 25 травня, або 15 червня, або 29 червня або 6 липня
2019 р., у ресторані в м. Київ. Ресторан визначається Виконавцем Акції;
Загальна кількість цього Додаткового заохочення – 4 (шт.).
– поїздка на мотоциклі з інструктором для переможця Акції, 25 травня, або 15 червня, або 29
червня або 6 липня 2019р., в м. Київі за адресою та на умовах, що визначаються Виконавцем Акції;
Загальна кількість цього Додаткового заохочення – 1 (шт.).
– поїздка по м.Києву на транспортному засобі (БРДМ) для переможця Акції, 25 травня, або 15
червня, або 29 червня або 6 липня 2019 р., на умовах, що визначаються Виконавцем Акції;
Загальна кількість цього Додаткового заохочення – 1 (шт.).
– подорож на яхті по річці Дніпро для переможця Акції, тривалістю не більше 2 (двох) годин,
25 травня, або 15 червня, або 29 червня або 6 липня 2019 р., на умовах, що визначаються Виконавцем
Акції;
Загальна кількість цього Додаткового заохочення – 1 (шт.).
– відвідання Переможцем Акції косметичного салону, у період з 25 травня, або 15 червня, або
29 червня або 6 липня 2019 р., в м. Києві у закладі та на умовах, що визначаються Виконавцем Акції;
Загальна кількість цього Додаткового заохочення – 1 (шт.).
1. Замовник та Виконавці Акції:

Замовником Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШВИДКА
ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (далі – «Замовник» та/або «Організатор» та/або «Фінансова
Установа»). Місцезнаходження Організатора: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15, літера
б, поверх перший, Код ЄДРПОУ: 38569246, тел. +380443379798.
Замовник відповідає за Визначення Переможця Акції та формування списку Переможців
Акції, що оформлюється відповідним листом, та передачу його Виконавцю, здійснює технічний
супровід Акції (функціонування Номеру гарячої лінії , Сайту Акції тощо), проведення Відеозйомки
з переможцем Акції, тощо.
Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Менеджмент Інтертеймент
Індастрі» (далі – «Виконавець»). Місцезнаходження Виконавця: 04060, м. Київ, вулиця Щусєва,
будинок 10-А, приміщення 119, Код ЄДРПОУ: 34696168, тел. +380445811171.
Виконавець відповідає за формування та наявність Подарункового фонду (Заохочень) Акції,
повідомлення Переможцям Акції про їх перемогу у Розіграші Заохочень Акції та комунікацію з
ними протягом вручення та використання Заохочень Акції, вручення Заохочень Переможцям Акції,
загальне проведення та супроводження Акції.
2. Мета Акції:
2.1. Метою Акції є популяризація та просування послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА
ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» на фінансовому ринку в Україні, формування і підтримка стабільного
рівня зацікавленості та обізнаності користувачів щодо отримання фінансових послуг під ТМ
«MONEYVEO».
2.2. Участь в Акції є безкоштовною, Фінансова Установа не отримує винагороди від
Учасників за їх участь в Акції. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального
бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.
3. Територія (місце) та період проведення Акції:
3.1. Акція проводиться на всій території України* (далі – Територія Акції).
*за винятком тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях,
Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України від 18
січня 2018 року № 2268-ХІХ «Про особливості державної політики із забезпечення державного
суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»
та Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території
України» від 15.04.2014, № 1207-VII. Це тимчасове вимушене обмеження, встановлене виключно з
міркувань безпеки мешканців вказаних регіонів та неможливості з боку Замовника та/або
Виконавців Акції гарантувати тут належне її проведення.
3.1.1. Місце вручення та використання Заохочень Акції Переможцем Акції – місто Київ,
точний час та адреса повідомляються Переможцю Акції представником Виконавця Акції додатково.
3.2. Період проведення Акції: з 00 години 00 хвилини 01 cекунд за київським часом 13 травня
2019 року до 00 години 00 хвилин 00 секунд за київським часом 1 липня 2019 року.
Фінансова Установа може змінити Період проведення Акції на будь-якому її етапі за власним
рішенням, у тому числі в разі настання обставин, що не передбачались та не могли бути передбачені
на дату оголошення Акції, в порядку, передбаченому п. 6.2. даних Правил.
4. Учасники Акції:
4.1. Загальні умови участі в Акції:
4.1.1. Учасниками Акції можуть бути тільки повнолітні (від 18 років), повністю дієздатні
фізичні особи (споживачі фінансових послуг), які є громадянами України та проживають на її
території, за винятком осіб, визначених п. 4.1.3.
4.1.2. Учасниками Акції можуть бути ті особи, які на Період її проведення є споживачами
фінансових послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА».
4.1.3. Не можуть бути Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:

– працівники Замовника та Виконавця Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти,
брати/сестри, батьки);
– власники та працівники рекламних агентств, партнерів та інших третіх осіб, залучених до
організації та проведення Акції, та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
– особи, які не відповідають вимогам цих Правил;
– недієздатні, частково дієздатні особи та особи, дієздатність яких обмежена;
– фізичні особи-нерезиденти та особи, які не мають громадянства України.
4.2. Спеціальні умови участі в Акції:
4.2.1. Учасниками Акції автоматично стають усі особи, які хоча б один раз отримували кошти
у кредит у Фінансової установи та відповідають наступним умовам (характеристикам):
– особи, які мають поточний відкритий кредит без прострочення протягом Періоду
проведення Акції;
– особи, які отримали та закрили кредит протягом Періоду проведення Акції.
5. Умови проведення Акції та надання Заохочення:
5.1. Період проведення Акції визначено у п. 3.2. Правил.
5.2. Для того, щоб взяти участь у розіграші Заохочень Акції, Учаснику, що відповідає вимогам
цих Правил, необхідно виконати наступну дію:
– протягом Періоду проведення Акції Заповнити Заявку на Інтернет-сайті https://moneyveo.ua
(надалі – «Інтернет-сайт Акції» або «Сайт»);
– відповідати умовам пункту 4.2.1. цих Правил.
Така особа автоматично стає Учасником Акції.
5.3. Фінансова Установа визначатиме Переможців Акції на підставі їх номерів кредитних
договорів із Фінансовою Установою у День визначення переможців Акції, а саме: 20 травня, 10
червня, 25 червня, 1 липня 2019р. Результати розіграшу Заохочень Акції оформлюється листом, що
підписується керівником Фінансової Установи та скріплюється печаткою.
5.4. В Акції будуть задіяні усі номери кредитних договорів кожного Учасника, діючі протягом
періоду Акції. Кількість таких кредитних договорів Учасників – не обмежена.
5.5. В Акції можуть брати участь Учасники, які отримають кредити протягом Періоду
проведення Акції. Їх номери договорів будуть додаватися до сукупності номерів, що братимуть
участь у Розіграші Заохочень Акції.
5.6. Протягом всього періоду проведення Акції Учасник Акції може отримати лише одне
Гарантоване заохочення та не більше 4 (чотирьох) Додаткових заохочень Акції.
5.7. По завершенні Періоду проведення Акції та відповідного Розіграшу Заохочень Акції,
участь в Акції Учасника неможлива.
5.8 Результати розіграшу Заохочень Акції та список Переможців Акції оприлюднюється на
сторінці Фінансової Установи в соціальній мережі Facebook.
5.9. За результатами Розіграшу Заохочень Акції, Фінансова Установа, у День визначення
Переможців Акції, визначає у листі 1 (одного) Переможця Акції та 30 (тридцять) Резервних
Переможців Акції.
5.10. Замовник Акції зобов’язаний передати Виконавцю Акції лист визначення Переможців
Акції не пізніше наступного робочого дня після дня визначення переможця Акції.
5.11. Представник Виконавця Акції повідомляє Переможця Акції про його перемогу у
Розіграші Заохочень Акції протягом одного робочого дня після надання листа визначення
Переможця Акції Виконавцю Акції. Повідомлення здійснюється засобами телефонного зв’язку та
шляхом направлення листа Переможцю Акції за номером телефону та на електронну адресу (e-mail),
що були ним вказані у Заявці.
5.11.1. Переможці Акції зобов’язується самостійно забезпечити можливість отримання
вхідних дзвінків на номер мобільного телефону та отримання електронних листів на власний e-mail,
які були вказані у Заявці.

5.11.2. Переможець Акції може відмовитись від отримання Заохочення Акції, повідомивши
про свою відмову представнику Виконавця в телефонному режимі або на електронну адресу
info@adsapience.com.
5.11.3. Виконавець/Замовник Акції не несуть відповідальності за неможливість заповнення
Заявки на Сайті Фінансової Установи з технічних причин, в тому числі через несправність техніки
або не функціонування мереж провайдерів інтернет-послуг.
5.12. Всі умови Надання Заохочень Акції погоджується з Переможцем Акції та представником
Виконавця у спосіб визначений п 5.11. цих Правил.
5.13. Для отримання Заохочення Акції Переможцю Акції необхідно:
• у строки, визначені Виконавцем Акції, надіслати представнику Виконавця Акції скан-копії
наступних документів (своїх) на електронну адресу info@adsapience.com з позначкою «День
Красави» у темі листа:
– паспорта громадянина України (всіх сторінок, де є записи);
– реєстраційного номеру облікової картки платника податків (довідки про присвоєння
податкового номеру);
– заяви-згоди на отримання та використання Заохочень Акції з власноручним підписом,
відповідно до форми, що надсилається Виконавцем Акції;
– згоди на обробку персональних даних, фото- та відеозйомку з власноручним підписом
відповідно до форм, що надаються Виконавцем Акції;
– інших документів, необxiдних для отримання Заохочення, визначених Виконавцем Акції.
Якщо Переможець Акції не надішле у вказані строки вищезазначених документів, він втратить
право отримати Заохочення. Оригінали заяви-згода на отримання Заохочень, згоди на обробку
персональних даних та згоди на фото- та відеозйомку мають бути передані представнику Виконавця
в день вручення Заохочення.
• взяти участь у фото- та відеозйомці з його участю на умовах, визначених Виконавцем
Акції.
5.13.1. Отримання та використання Заохочень Переможцем Акції можливо лише у супроводі
супроводжуючої особи - представника Замовника та/або Виконавця Акції.
Відмова Переможця Акції від участі у фото- та/або відеозйомці з його участю на умовах,
визначених Виконавцем, прирівнюється до відмови від отримання Заохочення.
5.14. Для отримання Заохочень Переможцем Акції Виконавець Акції організовує проїзд для
Переможця Акції від міста проживання Переможця Акції в межах України, за винятком тимчасово
окупованих територій та територій, на яких проводиться Операція об’єднаних сил, до міста Києва
та в зворотньому напрямку автобусами або потягами або іншим видом громадського транспорту,
що передбачає страхування пасажира (у вагонах (місцях) класом не вище купе або другого класу
швидкісних потягів). Вид транспорту визначається Виконавцем Акції.
5.15. Заохочення будуть передані Переможцям Акції у наступні терміни:
– Переможцю 1 - 25 травня 2019 р., у випадку отримання Виконавцем Акції скан-копій
документів Переможця Акції та погодження з ним умов отримання Заохочень;
– Переможцю 2 - 15 червня 2019 р., у випадку отримання Виконавцем Акції скан-копій
документів Переможця Акції та погодження з ним умов отримання Заохочень;
– Переможцю 3 - 29 червня 2019 р., у випадку отримання Виконавцем Акції скан-копій
документів Переможця Акції та погодження з ним умов отримання Заохочень;
– Переможцю 4 - 6 липня 2019 р., у випадку отримання Виконавцем Акції скан-копій
документів Переможця Акції та погодження з ним умов отримання Заохочень.
5.16. У разі, якщо Переможець Акції забажає додати до послуг, передбачених Заохоченнями,
будь-які додаткові послуги, або змінити будь-яку послугу, що призведе до збільшення вартості
Заохочень, різницю вартості, що виникне у такому випадку, такий Переможець Акції сплачує
самостійно.
5.17. Кількість Заохочень Акції обмежена і зазначена в пункті «Заохочення» розділу
«Визначення термінів» цих Правил.

5.18. Характеристики Заохочень (вид, характеристики тощо) визначаються на розсуд
Організатора/Виконавця Акції та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних
матеріалах. Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягають. Заміна Заохочень Акції
грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
5.19. Відповідальність Організатора та Виконавця обмежується вартістю та кількістю
Заохочень, передбачених цими Правилами.
5.20. Організатор та Виконавець Акції не несуть ніякої відповідальності щодо процесу
використання Заохочень Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасників
скористатись наданими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки
використання таких Заохочень Акції, в тому числі за дії Переможців Акції. Відповідальність за
безпеку Переможців Акції під час використання ними Заохочень Акції несе відповідна особа, яка
буде безпосередньо надавати послуги, що входять у Заохочення. Умови отримання Заохочень
можуть змінюватися Виконавцем/Організатором на свій розсуд і без узгодження з Переможцями.
5.21. Заохочення Акції можуть не враховувати всіх вподобань (культурних, смакових тощо)
Переможця Акції.
5.22. У разі вiдсутностi у Переможця Акції можливості/бажання використати/отримати
Заохочення з причин, які не залежать від Виконавця/Замовника, Виконавець/Замовник не
сплачують Переможцю Акції жодних компенсацій, пов'язаних з такою неможливістю
використання/отримання Заохочення. У такому випадку право отримати Заохочення перейде до
відповідного Резервного переможця Акції або Замовник використовує таке Заохочення на власний
розсуд.
5.23. Переможець зобов'язаний отримати Заохочення особисто та не може передати це право
третім особам.
5.24. Результати Акції, оприлюднені Фінансовою Установою, є остаточними, оскарженню
не підлягають і не можуть бути змінені, окрім випадків, передбачених цими Правилами.
6. Інші умови:
6.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення
Правил на офіційному інтернет-сайті Фінансової Установи https://moneyveo.ua, а також за
телефоном Гарячої Лінії.
6.2. Замовник має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково припинити її
проведення чи продовжити строк дії, розмістивши інформацію про це на сайті https://moneyveo.ua
не пізніше дня вступу змін у силу.
6.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил,
будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення
приймається Фінансовою Установою.
6.4. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
6.5. Всі Заохочення Акції можуть бути отримані Учасниками Акції лише на умовах цих
Правил.
6.6. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції
Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор/Виконавець не
несуть відповідальності за якість послуг операторів поштового, кур’єрського та телефонного
зв’язку, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при
використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки
операторів зв’язку, внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені або були несвоєчасно
повідомлені про право на отримання Заохочення Акції/ не змогли сформувати Заявку та ін.
6.7. Ці Правила, а так само як і будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту їх
розміщення на Інтернет-сайті https://moneyveo.ua.
6.8. Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право змінювати Подарунковий фонд
Акції та/або окремих видів Заохочень Акції, або включити в Заохочення інші Подарунки, не
передбачені цими Правилами.

6.9. Організатор/Виконавець не несе жодної відповідальності за неотримання будь-яким з
Учасників Акції Заохочень Акції, з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання
(несвоєчасне виконання) своїх обов'язків Учасниками Акції, передбачених цими Правилами, за
настання обставин непереборної сили (форс-мажор), тощо.
6.10. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких
суперечок стосовно Заохочень Акції. Організатор/Виконавець не вступає в будь-які суперечки
стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/ переможцями Акції і прав на одержання Заохочень
Акції. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будьяких суперечках.
6.11. Факт участі в Акції є згодою Учасника на надання персональних даних, у тому числі
його прізвища, імені, по батькові, статі, віку, номеру мобільного телефону, адреси електронної
пошти, іншої персональної інформації Виконавцеві/третім особам, визначеним Виконавцем, в
зв’язку з визначенням Учасника Переможцем Акції, та їх обробку Виконавцем Акції та/або його
уповноваженими представниками, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання (у
тому числі на випадок пред'явлення претензій), уточнення (оновлення, зміну), використання
(виключно для цілей вручення Подарунку, індивідуального спілкування з Учасниками в цілях,
пов'язаних з проведенням цієї Акції), розповсюдження, знеособлення, блокування, знищення
персональних даних в цілях, пов'язаних з проведенням цієї Акції, відповідно до вимог чинного
законодавства України.
6.12. Беручи участь в Акції кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду та
готовність взяти участь у фото- та відеозйомці з його участю після визначення його Переможцем
Акції (далі – Зйомка та/або Відеоролик), а також на безкоштовне використання наданої інформації,
його особистих даних Організатором/Виконавцем, у рекламних цілях (анонси, розсилки листів та
повідомлень) та для внутрішніх цілей Фінансової Установи, з маркетинговою та/чи будь-якою
іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі
третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або
інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його
імені та фотографії, Відеоролику) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та
відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані учасником
Акції при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за
територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не
відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та
фотоматеріали, у тому числі – Відеоролик, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час
проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора і використовуються без будьякого відшкодування, при цьому винагорода за це входить до вартості отриманих Заохочень Акції
(без додаткових виплат). Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням
цього пункту Правил, належать Організатору і Переможець Акції підтверджує, що Замовник
набуває всі виключні майнові права інтелектуальної власності на використання, дозвіл та заборону
використання третім особам об’єктів права інтелектуальної власності, що зазначені у цьому пункті,
в тому числі ті, що, передбачені положеннями ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні
права».
6.13. Персональні дані переможців Акції будуть використовуватися виключно
Організатором та/або Виконавцем або уповноваженими ним особами, які діють на основі угод про
нерозголошення конфіденційних даних у зв'язку з проведенням цієї Акції, та виключно в рамках
вручення та використання Заохочень Акції, і не будуть надаватися жодним третім особам для цілей,
не пов'язаних з Акцією.
6.14. Відносно всіх персональних даних, наданих Переможцями Акції, Виконавець або
уповноважені ним особи будуть дотримуватися режиму їх конфіденційності та вживати заходів
щодо забезпечення безпеки персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист
персональних даних».

6.15. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що він ознайомлений з
правами, що стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що Організатор Акції та/або
Виконавець Акції та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику Акції
письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні
дані.
6.16. Учасник Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, не може передавати
своє право отримати таке Заохочення третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім
особам.
6.17. Переможець Акції, отримуючи відповідне Заохочення Акції, розуміє, що таке
Заохочення є доходом цього Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається
у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такої фізичної особи,
та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами діючого законодавства України. Та це може,
відповідно, вплинути на умови отримання такою фізичною особою – переможцем Акції державної
та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій
тощо. Переможець Акції, при цьому, самостійно приймає рішення про участь в Акції та отримання
ним Подарунку та усвідомлює наслідки таких дій. Організатор/Виконавець Акції не несуть
відповідальності за наслідки отримання Переможцями Акції додаткового блага (доходу) у вигляді
Заохочення Акції.
6.18. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил,
будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення
приймається Організатором.
6.19. Під час проведення Акції чи після її закінчення Виконавець та/або Організатор не
зобов’язані вести переписку з потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій
формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможців Акції на умовах Акції, чи
будь-яких інших подібних питань щодо Акції.

