ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА МОТИВАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
«Мій Ariston», редакція від 31.01.2021р.
(далі – «Програма» та «Правила»)
1.1. Організатор Програми: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРІСТОН ТЕРМО УКРАЇНА»,
ЄДРПОУ 32918130, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Боженка, буд.86Е.
1.2. Виконавець Програми - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАЛАН ГРУПП», код ЄДРПОУ
38315485 , місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 31, тел. (044) 594 99 94
2. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ПРОГРАМИ
2.1. Програма - закрита програма «Мій Ariston», що носить мотиваційний характер, проводиться серед Учасників,
визначених в п.5 Програми та які здійснюють монтаж Товару в помешканнях кінцевого споживача, з метою підвищення
їх лояльності до вказаних Товарів. Програма не є лотереєю. Програма не є конкурсом. Ця Програма передбачає для її
Учасників гарантовані винагороди, які можуть бути отримані ними при виконанні умов і вимог, викладених в цих
Правилах. Ці Правила є офертою.
3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
3.1. Сайт - сайт Програми в мережі Інтернет, https://myariston.com.ua/ , на якому розміщуються дані Правила та інша
інформація для Учасників Програми. Сайт одночасно є пропозицією Організатора до участі в Програмі. Первинна
реєстрація в Програмі можлива тільки на Сайті.
3.2. Учасник - дієздатна фізична особа, громадянин України, який проживає на території України (крім території
Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, виключно з
міркувань безпеки мешканців цих регіонів), який досяг 18 років, не залежно від виду своєї професійної діяльності, але
які здійснюють монтаж Товару в помешканнях кінцевого споживача.
Участь в Програмі іноземних громадян і осіб без громадянства, а також осіб, які не досягли 18 років, осіб, які є
продавцями, менеджерами з продажу Товару, не допускається.
3.3. Товари / Продукція - водонагрівачі, газові котли, теплові насоси та аксесуари, які випускаються під знаком для
товарів та послуг «ARISTON», при цьому на упаковці є Промо стікер (наклейка), яка містить унікальний Код.
УВАГА!
В Програмі бере участь Продукція, яка виготовлена не рані ше січ ня 2019 ро ку. Да та виготовлен ня вказа на в серійно му
ном ері пр одукції, з ура ху ва нням на с тупного:

3.4. Код - унікальний код з 8 (восьми літер), розміщений на упаковці Товару. В Програмі приймає участь Товар,
встановлений у помешканнях кінцевого споживача виключно в період проведення Програми.
3.5. Особистий кабінет - персональна сторінка Учасника Програми на сайті, створена автоматично при реєстрації Учасника
та містить інформацію про Учасника Програми, а також інші дані, необхідні для проведення Програми.
3.6. Бали - розрахункові одиниці Програми, що надаються Організатором на рахунок Учасника і дають Учаснику право на
отримання відповідного Заохочення, визначеного даними Правилами.
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Бали не є і не можуть бути засобом платежу, будь-яким видом валюти чи цінними паперами, не можуть бути
переведені в готівку, подаровані третім особам або передані у спадок. Інформація про умови нарахування балів
наведено в Правилах програми. Використання балів можливо тільки за умов, відображених в цих Правилах.
Інформація про накопичені й списані Бали доступна в особистому кабінеті учасника Програми на Сайті.
Бали не можуть бути продані, відступлені, подаровані, переведені Учасником Програми іншому Учаснику або
іншій особі.
3.7. Власний Рахунок Учасника - персональний рахунок Учасника Програми, що знаходиться в особистому
кабінеті Учасника, що відображає кількість набраних балів й іншу інформацію, необхідну для реалізації умов
Програми.
3.8. Заохочення - форма винагороди, обрана Учасником Програми з переліку каталогу, що розміщений на Сайті
Програми, яка може бути отримана Учасником Програми в обмін на списання певної кількості балів з Рахунку
Учасника Програми відповідно до цих Правил. Заохочення є негрошовим.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА та ВИКОНАВЦЯ:
4.1. Організатор та Виконавець мають право:
4.1.1. Відмовити Учаснику у видачі Заохочення, якщо той не отримав достатню кількість Балів в порядку,
встановленому для отримання Заохочень умовами даних Правил.
4.1.2. Організатор на свій розсуд в односторонньому порядку в будь - який час має право припинити, змінити або
тимчасово призупинити проведення Програми, якщо з якоїсь причини будь-який аспект цієї Програми не може
проводитися так, як це заплановано, включаючи будь-яку причину, неконтрольовану Організатором, яка спотворює
або зачіпає виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Програми, а також за власним бажанням
без зазначення причин такої зміни, тимчасового призупинення або припинення Програми. Після завершення строку
проведення Програми, визначеного Організатором, Організатор має право, або продовжити її дію шляхом викладення
Правил в новій редакції. Про дострокове припинення або поновлення/подовження Програми Організатор повідомляє
Учасників, розмістивши інформацію на Сайті.
4.1.3. Організатор залишає за собою право зберігати й обробляти отримані персональні (реєстраційні) дані Учасника,
зокрема і в разі їх редагування (зміни, видалення) в подальшому Учасником в його особистому кабінеті, а також
зберігати й обробляти персональні (реєстраційні) дані Учасників, які були виключені з Програми, Учасників, чию
участь в Програмі призупинено.
4.1.4. Організатор має право вносити зміни до даних Правил. Оновлена інформація розміщується на Сайті, що є
належним і достатнім способом повідомлення Учасників про зміну Правил.
4.1.5. Організатор/Виконавець має право в разі необхідності вимагати в Учасників інформацію, необхідну для
надання в податкові органи, відповідно до чинного законодавством України, а Учасник зобов'язаний своєчасно
надавати йому таку інформацію.
4.1.6. Організатор залишає за собою право призупиняти або відмовляти у видачі Винагороди, анулювати раніше
накоплені Бали Учасникам Правил у випадках передбачених даними Правилами, зокрема, але не обмежуючись:
− якщо у Організатора виникнуть сумніви щодо добросовісності участі в Програмі такого Учасника;
− якщо Учасник порушив положення даних Правил Програми, а також в інших умовах, визначених даними
Правилами.
Рішення Організатора Програми з усіх питань, що пов я’зані з проведенням Програми, є остаточними та перегляду не
підлягають.
4.2. Організатор та Виконавець Програми не несуть відповідальності за:
−
відсутність можливості у Учасників Програми ознайомитися з цими Правилами;
−
невиконання або несвоєчасне виконання Учасниками Програми обов'язків, передбачених
цими
Правилами;правильність, точність і достовірність персональних даних, контактної та іншої інформації, яку
Учасники Програми вказали в реєстраційній формі на Сайті Програми, а так само за неможливість у зв'язку з цим
зв'язатися з Учасниками за зазначеними ними адресами, а також за неможливість використовувати отриману від
Учасників інформацію з метою видачі їм винагород, з причин, не залежних від Організатора/Виконавця, відсутності
відгуку учасника на дзвінки, звернення, листи, а також з інших причин, не обмежуючись цим, пов'язаних з якістю
роботи операторів зв'язку;
− не отримання Учасниками Програми Заохочень, в разі відмови Учасників від них, а також у випадках ненадання
Учасником інформації / даних, необхідних для належного ведення обліку Учасників, які отримали Заохочення
відповідно до податкового законодавства України;
−
неможливість отримання Учасниками Програми Заохочень у зв'язку з їх несвоєчасним замовленням, в тому числі
в зв'язку з вичерпанням Фонду винагород Програми на момент замовлення Заохочення Учасником, достроковим
припиненням Програми за рішенням Організатора на момент замовлення Заохочення Учасником;
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−
якість роботи та дії третіх осіб, в тому числі кур'єрських служб. У разі втрати чи пошкодження з вини третіх
осіб Заохочення / документів Організатор не несе відповідальності за втрату або пошкодження відправленого
Учаснику заохочення;
− Організатор не відповідає за будь-які наслідки помилок учасників Програми, що були допущені ним при
реєстрації в Програмі, надання будь-яких даних про себе, внесення інформації про товар;
− Організатор, а також уповноважені ним особи, не несуть відповідальність за технічні збої в роботі Інтернетпровайдера, до якого підключений Учасник, за дії / бездіяльності оператора стільникового зв'язку, до якого
підключений Учасник;
− невиконання ним дій, пов'язаних з проведенням Програми, якщо таке невиконання відбулося внаслідок
знищення персональних даних Учасника в результаті відкликання Учасником згоди на їх обробку.
5.УЧАСТНИКИ ПРОГРАМИ
5.1. До участі в Програмі допускаються дієздатні фізичні особи, які є громадянами України, які досягли 18 років, які
проживають на території України (крім території Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій
Луганської та Донецької областей, виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів), і не є продавцями,
менеджерами з продажу Товару.
5.2. До участі в Програмі не допускаються:
−
учасники, які не відповідають вимогам цих Правил;
−
співробітники і представники Організатора та Виконавця, афілійовані з ними особи і члени їх сімей;
−
співробітники і представники рекламних агентств та інших третіх осіб, що мають договірні відносини з
Організатором, пов'язані з підготовкою, організацією та проведенням Програми, а також члени їх сімей;
−
фізичні особи, які не є громадянами України;
5.3. Факт участі в Програмі означає, що:
−
Учасник Програми висловлює свою безумовну згоду з тим, що його ім'я, прізвище, повністю ознайомлений,
згоден і приймає ці Правила програми;
−
Учасник Програми дає свою згоду на здійснення Виконавцем/Організатором, а також уповноваженими
ними особами збору, обробки (в тому числі із застосуванням автоматизованих засобів і змішаних засобів),
зберігання, використання, поширення з метою проведення Програми власних персональних даних Учасника з
дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження.
5.4. В разі надходження будь-яких претензій до Організатора/Виконавця з боку третіх осіб, в зв'язку з
порушенням Учасником прав третіх осіб під час проведення Програми, Учасник приймає на себе відповідальність
за самостійне вирішення таких суперечок.
6. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ УЧАСНИКА ПРОГРАМИ:
6.1.Учасник Програми має право:
6.1.1. Знайомитися з Правилами Програми і отримувати інформацію з джерел, згаданих у цих Правилах.
6.1.2. Брати участь в Програмі в порядку, визначеному цими Правилами.
6.1.3. Отримувати винагороди відповідно до умов отримання Заохочень, передбачених в Програмі.
6.1.4. Заявити про свою відмову від отримання Заохочення. При цьому Учасник автоматично втрачає всі свої права
на отримання Заохочення, починаючи з дати відправлення письмового повідомлення иконавцю.
6.2. Учасник Програми зобов'язаний:
6.2.1. Учасник Програми зобов'язується надати Виконавцю повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних
Правилах в тому числі для його ідентифікації.
6.2.2. Учасник Програми повинен відповідати вимогам, зазначеним в цих Правилах. Факт заповнення реєстраційної
форми на Сайті підтверджує згоду Учасника з цими Правилами, а також є згодою на обробку, зберігання та
використання його персональних данихОрганізатором, їх уповноваженими представниками, контрагентами,
наданих в ході участі в Програмі, включаючи використання зазначених даних для цілей вручення Заохочення під
час проведення Програми, а також передачу зазначених даних та інформації державною мовою державниморганам
та організаціям в порядку і випадках, передбачених чинним законодавством України.
6.3. Всі Учасники Програми, самостійно оплачують всі витрати, у зв'язку з участю в Програмі (в тому числі, але не
обмежуючись, витрати пов'язані з доступом в Інтернет, витрати на оплату телефонного, в тому числі мобільного
(стільникового) зв'язку).
6.4. Учасник зобов`язаний свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Програми;
6.5. Учасник зобов`язаний не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Програмі,
а також дій які можут завдати шкоди діловій репутації Організатора.
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7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ
7.1. З Правилами проведення й умовами участі в Програмі можна ознайомитися на Сайті
https://myariston.com.ua/.
7.2. Територія проведення Програми: територія України (крім території Автономної Республіки Крим та
тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, виключно з міркувань безпеки мешканців
цих регіонів).
7.3. Строк проведення Програми: з 00:00 (за київським часом) 01 січня 2020 року по 23:59 (за київським часом)
28.02.2021 року включно (надалі – «Строк проведення Програми»).
7.4. Всі нараховані Бали можуть бути використані Учасниками для отримання Заохочень з 25 числа по
останній день календарного місяця строку проведення Програми. Бали, не використані Учасником для
замовлення Заохочень в період строку проведення Програми, можуть бути використані в наступному періоді,
якщо строк проведення Програми буде подовжений Організатором та на умовах, визначених новою редакцією
Правил. Претензії по невикористаним своєчасно балам Організатором/ Виконавцем не приймаються.
7.5. Термін реєстрації Учасників в Програмі: з 00:00 (за київським часом) 01.01.2020 року по 23:59 (за
київським часом) 28.02.2021 року включно.
7.6. Термін реєстрації кодів: з 00:00 (за київським часом) 01.01.2020 року по 23:59 (за київським часом)
28.02.2021 року включно.
7.7. До участі в Програмі допускаються тільки коди з Товарів, які встановлені у помешканнях кінцевого
споживача виключно протягом строку проведення Програми.
8. ТЕРМІН ВРУЧЕННЯ ЗАОХОЧЕНЬ ПРОГРАМИ:
8.1. Заохочення, замовлені в період з 00:00 (за київським часом) 25 числа по по 23:59 (за київським часом)
останнього календарного місяця проведення Програми, вручаються Виконавцем протягом 14 (чотирнадцяти)
робочих днів від дня оброблення Заявки Учасника на Сайті.
8.2. Всі замовлення здійснені Учасником на Сайті у період, вказаний в п.8.1. Правил оброблюються
Виконавцем до 05 числа наступного календарного місяця.
8.3. Термін замовлення Заохочень Учасником Програми: з 00:00 (за київським часом) 25 числа по 23:59 (за
київським часом) останнього календарного дня місяця
9. УМОВИ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ
9.1. Для участі в Програмі необхідно:
9.1.1. Заповнити реєстраційну форму на Сайті https://myariston.com.ua /, вказавши необхідну інформацію.
9.1.2. Учасники, які пройшли реєстрацію відповідно до пп. 9.1.1. цих Правил, повинні здійснити реєстрацію
кодів та обов`язково зберегти Промо стікер (наклейка) з вказаним Кодом.
9.1.3. Виконавець залишає за собою право перевірки реєстраційних даних Учасників, а також іншої інформації,
що надається Учасником Програми, на будь-якому етапі проведення Програми.
9.1.4. Учасник, який надав завідомо неправдиву інформацію про себе при реєстрації, а так само іншу неправдиву
інформацію, що стосується участі в Програмі, виключається з участі в Програмі, всі раніше накопичені Бали
згорають і не можуть використовуватися для отримання Заохочень, а замовлені Заохочення не підлягають
врученню такому Учаснику.
9.1.5. Накопичені Учасником бали можуть бути використані тільки для отримання Заохочень, зазначених в п.
11 цих Правил.
9.1.6. Накопичені Учасником Бали не можуть бути передані, відступлені, подаровані, продані або іншим чином
відчужені третім особам.
10. УМОВИ НАРАХУВАННЯ БАЛІВ
10.1. Протягом строку проведення Програми Учасники накопичують Бали, які можуть бути використані у
відповідності з Правилами.
10.2. Підставою для нарахування Балів на рахунок Учасника є:
−заповненя Учасником реєстраційної форми на Сайті Програми, яка містить всю інформацію, необхідну для
коректного нарахування Балів.
−зареєстровані Учасником на Сайті коди з обов`язковим збереженням промо стікеру (наклейка) з вказаним
кодом.
10.3. Бали, нараховані на Рахунок Учасника, не можуть бути передані або відступлені іншій особі.
10.4. Використання Учасником Програми підроблених кодів і / або кодів, отриманих шахрайським
способом, є підставою для позбавлення Учасника Програми права на подальшу участь в Програмі, а також
вручення Заохочень, що були замовлені раніше. В разі виникнення будь-яких суперечок
Організатор/Виконавець Програми залишає за собою правоперевірки інформації про джерело кодів,
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зареєстрованих Учасниками Програми, в місцях реалізації Товарів силами регіональних представників.
10.5. У разі виявлення недостовірності відомостей, зазначених Учасником Програми при реєстрації на Сайті
або при реєстрації кодів, Організатор/Виконавець Програми має право скасувати реєстрацію Учасника
Програми і анулювати накопичені ним Бали, відмовити у врученні, видачі Заохочень особі, що звернулась за
Заохоченням і / або відмінити Заохочення, а також зажадати повернення отриманого раніше Заохочення.
11. УМОВИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ ПРОГРАМИ
11.1. Заохочення вручаються в термін, зазначений в п.8. цих Правил.
11.2. Право на отримання Заохочення отримують Учасники Програми, що зареєстрували коди відповідно
до умов цих Правил і отримали за це Бали.
11.3. Після нарахування Учаснику Балів, він має право використати їх шляхом вибору / замовлення Заохочення
з переліку Заохочень в каталозі на Сайті, якщо:
−Заохочення є в наявності;
−у Учасника досить Балів на рахунку (під зображенням кожного Заохоченняв каталозі на Сайті зазначено,
скільки Балів необхідно мати на рахунку для замовлення даного Заохочення);
−Учасник надав Організатору необхідні персональні дані.
11.4. Право на отримання будь-якого Заохочення Програми з переліку Заохочень виникає при умові
накопичення Учасником балів в кількості, необхідній для отримання бажаного Заохочення.
11.5. Кожне Заохочення Програми має баловий еквівалент, тобто визначається конкретною кількістю Балів, при
наявності яких Учасник може отримати таке Заохочення
11.6. В Програмі приймають участь наступні Заохочення, в наступному еквіваленті балів:
Найменування Заохочення
Фірмова футболка з брендуванням
Поповнення мобільного рахунку на 150 гривень
Набір засобів індивідуального захисту (маска, рукавички, антисептик)
Фірмове поло/теніска з брендуванням
Ящик для інструментів
Подарунковий сертифікат ОККО на 500 гривень
Подарунковий сертифікат Сільпо на 500 гривень
Брендований жилет
Фірмова флісова кофта синього кольору
Фірмова флісова кофта сірого кольору
Подарункова картка Епіцентр 1000 гривень
Подарунковий сертифікат ОККО на 1500 гривень
Аксесуари
Перфоратор Makita M 8701
Дриль безударна Makita 6408
Універсальний набір інструментів STANLEY 1-94-660
Портативний детектор витоку газів Testo 317-2
Газоаналізатор CО в повітрі Testo 317-3
Котел газовий Ariston CLAS X 24 FF NG
Котел газовий Ariston CLAS ONE 24 RDC
Детектор горючих газів Testo 316-2
Смартфон Caterpillar з термальною камерою
Газоаналізатор CО та CО2 в навколишньому середовищі Testo 315-3

Еквівалент Балів
65
150
165
250
260
260
310
395
410
500
550
780
1600
1650
1760
2210
2710
3200
3300
5700
7200
8800
18800

11.7. Для замовлення Заохочення Учасник зобов'язаний надати Виконавцю свої персональні дані, а саме:
- серію і номер паспорта громадянина України, орган і дату видачі паспорта,
- дату народження,
- адресу реєстрації відповідно до паспорта громадянина України,
- дві фотографії з розворотами паспорта в форматі jgp, png до 10 МБ (Мегабайт),
- ІНН.
11.8. У разі відмови від надання персональних даних, ІНН, доступ до замовлення і отримання Заохочень
Програми такому Учаснику буде закритий. При цьому Виконавець Програми відповідальність за
неможливість отримання Учасником, який відмовився від надання своїх паспортних даних, Заохочень
Програми та їх неотримання не несе.
Вимога надання Учасником його паспортних даних, ІНН обумовлено необхідністю виконання Виконавцем
Програми обов'язків податкового агента учасників Програми, які отримують Заохочення в рамках Програми,
відповідно до норм податкового законодавства України.
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11.9. Виконавець є податковим агентом учасників Програми й зобов’язаний сплатити всі податки і збори в
зв’язку з проведенням Програми відповідно до вимог податкового законодавства України.
11.10. Після оформлення Учасником замовлення конкретного Заохочення, Бали в кількості, еквівалентній
даній Винагороді, списуються Виконавцем, і не можуть бути в подальшому повторно використані Учасником
для отримання Заохочення. Для того, щоб отримати ще якесь з Заохочень Програми, Учаснику необхідно
знову накопичити необхідну для її отримання кількість Балів. Вручення
Заохочення,
яке
підлягає
оподаткуванню відповідно до норм чинного законодавства України оформлюється між Виконавцем та
Учасником шляхом підписання відповідного Акту приймання-передачі.
Заохочення надсилаються Учаснику засобами кур’єрської служби «Нова Пошта», на вказане у замовленні
відділення кур’єрської служби «Нова пошта». У випадку, якщо Учасник не забирає Заохочення у кур’єрської
служби «Нова Пошта» протягом п’яти календарних днів з моменту доставки на відділення кур’єрської служби
«Нова Пошта», Учасник втрачає право на її отримання. Умови видачі заохочень, крім вказаних у цих
Правилах, регулюються умовами надання послуг кур’єрської служби «Нова Пошта» та чинним
законодавством України, і Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за можливі порушення, у
зв’язку із застосуванням таких правил чи такого законодавства. Доставка здійснюється по Україні
безкоштовно.
11.11. Кожен Учасник Програми протягом усього терміну проведення Програми може неодноразово
отримувати Заохочення Програми, за умови накопичення даним Учасником необхідної кількості Балів для
отримання бажаного Заохочення.
11.12. Якщо на момент закінчення терміну дії / проведення у Учасників Програми будуть залишатися
накопичені та не реалізовані в термін Бали, замовлення і вручення Заохочень за такими балами блокується,
такі Бали згорають, Заохочення за ним не вручаються.
12. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ ПРОГРАМИ
12.1. Фонд Винагород Програми формується із загальної кількості Заохочень, обраних Учасниками з переліку
Заохочень, представлених на Сайті.
12.2. Перелік Заохочень Програми обмежений каталогом Заохочень, представленим на Сайті
https://myariston.com.ua/. Кількість конкретних Заохочень Програми залежить від вибору Учасників. Загальна
кількість Заохочень Програми (Фонд Заохочень) залежить від кількості Учасників, які замовили і отримали
Заохочення в межах Програми, кількості Балів, набраних даними Учасниками Програми, кількості обраних
ними конкретних Заохочень.
12.3. Виплата грошового еквівалента вартості Заохочень, активованих Балів, або заміна іншими Заохоченнями
не проводиться.
12.4. Функціональна придатність, якість і кількість Заохочень повинні перевірятися Учасниками безпосередньо
при їх отриманні. Організатор/Виконавець не несе відповідальність за будь-які пошкодження Заохочень, втрату
Заохочень, що виникли / відбулися після їх надання Учасникам.
12.5. Організатор/Виконавець Програми не несе відповідальність за втрату або помилкове використання
Учасниками Програми активованих Балів, за неотримання і невикористання активованих Балів, а також
Заохочень Учасниками Програми у випадках, які викликані зазначенням Учасником Програми в реєстраційній
формі на Сайті невірних і / або недостовірних даних, також відсутності у нього можливості скористатися своєю
електронною поштою, отримати доступ до мережі Інтернет для того, щоб зайти на сайт Програми, у випадках
втрати і забуття Учасником пароля особистої сторінки на Сайті.
12.6. У разі якщо Заохочення не отримано або не використано Учасником, а також у випадках невикористання
активованих Балів Учасником протягом строків, зазначених у цих Правилах, Заохочення не може бути
затребувано, якщо активовані Бали використані. Претензії з неотримання або невикористання Заохочення,
претензії до якості та кількості Заохочень, термінів їх видачі, доставки не приймаються. Всі невикористані
активовані Бали після закінчення терміну їх дії надходять в розпорядження Організатора/Виклонавця.
12.7. Організатор/Виконавець Програми вважається таким, що виконав свої зобов'язання з надання
активованих Балів з моменту їх активації в Особистому кабінеті Учасника на Сайті Програми згідно Правил
Програми.
13. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ УЧАСНИКА
13.1. Беручи участь в Програмі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне
використання наданої інформації Організатором/Виконавцем Програми з будь-якою метою та методами, що не
порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам). Надання такої згоди також
розглядається у розумінні статей 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист
персональних даних». Порядок обробки персональних даних Учасників Програми здійснюється згідно з
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вимогами діючого законодавства України про захист персональних даних, а також відповідної Процедури про
порядок обробки персональних даних, узгодженої Організатором.
13.2. Організатор гарантує, що під час збору, обробки і подальшого використання отриманої інформації, він
буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо захисту персональних даних, а також
застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це
достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України.
13.3. Персональні дані Учасників Програми будуть використовуватися виключно Організатором, Виконавцем
або уповноваженими Організатором особами, які діють на основі угод про нерозголошення конфіденційних
даних, у зв’язку з проведенням цієї Програми та виключно для цілей Програми та подальших програм
Організатора.
13.4. Своєю участю в Програмі всі Учасники Програми несуть особисту відповідальність за достовірність
наданої ними інформації.
13.5. Для організації та проведення Програми, а також для здійснення контролю за перебігом Програми
Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб відповідно до умов Договору.
13.6. Учасник Програми діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Програми бере на себе
всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Програмі та отриманням винагороди.
Беручи участь в Програмі, кожен Учасник Програми тим самим підтверджує, що ознайомлений і повністю
згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його
персональних даних, а також з тим, що він добровільно надає згоду на обробку своїх персональних даних
Організатором та Виконавцем на свій розсуд у будь-який спосіб з будь-якою законною іншою метою, що не
суперечить законодавству України, зокрема для проведення Програми, інших заходів тощо, згідно з офіційними
Правилами, підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про
себе Організатором та Виконавцем, з будь-якою метою та методами, що не порушують чинне законодавство
України (в т.ч. шляхом передавання третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища,
зображення Учасника Програми, інтерв’ю або інших матеріалів про нього, в т.ч. право публікації (включно з
його іменем і зображенням) у 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
Програми, Виконавцем або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні статей
296, 307, 308 Цивільного кодексу України.
13.7. Учасник Програми підтверджує, що він надає згоду на передачу персональних даних Учасників Програми
третім особам, без повідомлення Учаснику Програми про здійснення такої передачі.
13.8. Беручи участь в Програмі, кожен Учасник Програми підтверджує, що він ознайомлений з правами, що
стосуються персональних даних, а також цим підтверджує, що Організатор Програми та інші особи звільнені
від зобов’язання додатково направляти Учаснику Програми письмове повідомлення про права, мету збору
даних осіб, яким передаються персональні дані Учасника Програми.
13.9. Учасник Програми має право:
−
на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як власника його персональних даних;
−
вимагати від Організатора як власника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;
−
застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про
захист персональних даних;
−
інші права, передбачені даними Правилами та чинним законодавством України.
13.10. Факт участі в Програмі означає ознайомлення та повну згоду Учасника Програми з усіма умовами цих
Правил та зобов’язання їх виконувати.
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