
Офіційні правила рекламної Акції «КУПУЙ. 
РЕЄСТРУЙ. ПОДОРОЖУЙ»  (надалі – «Правила» та «Акція» відповідно)  

  
1. Організатор та Виконавець Акції  

 
1.1. Організатором Акції є Мережа магазинів «Марафон» (далі – «Організатор»).          
Місцезнаходження Організатора: м. Київ, проспект Степана Бандери, будинок 21, офіс          
600. тел. +38 0800 758 009. 
1.2. Виконавцем Акції є Фізична особа підприємець Кас'янова  О.В. (далі –            
«Виконавець»). Місцезнаходження Виконавця: 02000, Україна, Київ вул. М. Гришко, 3-а          
(ТЦ "Аладдин"), ЄДРПОУ: 2662318701 +38 044 59 32 824. 
 

2. Мета проведення Акції та інформаційна підтримка Акції  
 

2.1. Метою проведення Акції є формування та підтримання інтересу до Організатора та            
товарів, що реалізуються Організатором Акції в рамках його господарської діяльності, а           
також збільшення обсягів продажу товарів.  
2.2. Інформування щодо умов Акції проводиться: шляхом розміщення Правил на сайті           
www.marathon.ua  (надалі – «Сайт Акції»); 
2.3. Правила Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом           
усього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил Акції можливі у           
випадку їхнього затвердження Організатором Акції та оприлюднення шляхом        
розміщення нової редакції Правил на Сайті Акції. Такі зміни та доповнення набувають            
чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено           
безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.  
 

3. Тривалість та територія (місце) проведення Акції   
 

3.1. Загальний строк проведення Акції з 00:00:00 годин 01 лютого 2018 року по 23:59:59              
години 27 лютого 2018 року включно (далі – «Період проведення Акції»).  
3.2. Акція проводиться на усій території України, за винятком Автономної Республіки           
Крим, тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться         
антитерористична операція.  
  

4. Товари, які беруть участь в Акції   
 

4.1. В Акції беруть участь всі товари, що реалізуються Організатором на території            
України, в мережі магазинів «Марафон», «Jack Wolfskin», «Weekender» та «Columbia».  
 

5. Учасники Акції  
 

5.1. В Акції можуть брати участь фізичні особи – громадяни України, яким на момент              
проведення Акції виповнилось 18 років та які повністю погоджуються і виконали умови            
цих Правил (далі – «Учасник» або «Учасники»).  
5.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:  



- працівники Організатора та Виконавця Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина,           
діти, брати/сестри, батьки);  
- власники, працівники чи представники організацій, які виготовляють або реалізують          
Акційний товар та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);  
- власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та            
проведення Акції, та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);  
- іноземці та особи без громадянства.  
5.3. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно           
до чинного законодавства України.  
 
Увага! Для отримання Подарунку Акції Переможець повинен мати діючий         
закордонний паспорт, термін дії якого не менш ніж 6 (шість) місяців від            
планованої дати здійснення подорожі, а також не мати заборони або обмежень           
на виїзд за кордон або інших підстав, які не дають Учаснику можливості            
здійснити подорож.  
 
5.4. Учасник під час участі у Акції зобов’язується: - дотримуватися вимог цих Правил             
та норм чинного законодавства України;  
- дотримуватися вимог користування Сайтом Акції;  
- вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими          
Правилами у відповідних випадках;  
- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;  
- не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі в Акції та участі в Акції                 
інших  Учасників;  
5.5. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими             
Правилами та повну й безумовну згоду з ними, а також надає згоду Виконавцю та              
Організатору на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих             
Правилах. Підтвердженням згоди на участь в Акції та згоди з Правилами є здійснення             
Учасником реєстрації чека на Сайті Акції згідно з вимогами розділу 7 цих Правил.  
5.6. Учасник, який не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у              
Акції та право на отримання Подарунків, що зазначені в розділі 6 цих Правил.  
 
 

6. Подарунковий фонд Акції  
 

6.1.  Подарунками Акції (надалі разом – «Подарунки») є:  
6.1.1. Сертифікати на туристичну подорож для двох до Єгипту в п'ятизірковий готель            
ROYAL ALBATROS MODERNA - 3 шт. (надалі при спільному згадуванні також –            
«Сертифікати»).  
6.2. Форма та зміст кожного Сертифікату визначається на розсуд Виконавця або           
залучених ним третіх осіб. Зображення Сертифікатів можуть відрізнятися від         
зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Кожен із Сертифікатів надає        
можливість обміну такого Сертифікату на відповідні туристичні послуги, що         
оплачуються Виконавцем Акції туроператору України. Туроператор України, який надає         
послуги по організації туристичної подорожі для відповідного Переможця Акції,         
визначається Виконавцем Акції, а інформація про нього зазначається на відповідному          



Сертифікаті, який буде вручений відповідному Переможцю Акції. Кожен із         
Сертифікатів надає можливість Учаснику Акції, який отримав відповідний Сертифікат,         
отримати, за умови звернення до турператора України, зазначеного на Сертифікаті,          
туристичну подорож, що включає:  
- авіапереліт Аеропорт міста Києва – місто перебування, визначене відповідним          
Сертифікатом  – Аеропорт міста Києва для двох осіб;  
- проживання у готелі у місті перебування, визначеному відповідним Сертифікатом,          
протягом 7 ночей (8 днів);  
- харчування для двох осіб (все включено) протягом всього строку проживання у готелі.  
 
Деталі туристичної подорожі визначаються на розсуд Організатора та/або Виконавця         
Акції.  
Увага! У випадку, якщо Сертифікат не буде реалізовано (Переможець не          
здійснить подорож) Переможцем відповідного Сертифікату, Переможець      
вважається таким, що добровільно відмовився від реалізації Сертифікату, а         
Сертифікат – анульованим. При цьому Переможець не має права на отримання           
будь-яких компенсацій від Організатора/Виконавця Акції у зв’язку з ануляцією         
Сертифіката. Додаткові витрати під час здійснення подорожі (реалізації        
відповідного Сертифіката) оплачуються Переможцем Акції та супроводжуючою       
його особою самостійно (за власний кошт). Організатор/Виконавець не        
компенсують будь-які інші, крім визначених цими Правилами, витрат Переможця         
Акції. Транспортні та інші витрати Учасника Акції, який одержав право на           
отримання відповідного Сертифікату, пов’язані з одержанням такого       
Сертифікату, Організатором/Виконавцем Акції такому Учаснику не      
компенсуються. Заміна відповідного Сертифікату грошовим еквівалентом або       
будь-яким іншим благом не допускається. Сертифікати обміну та поверненню не          
підлягають. Учасник Акції, який отримає відповідний Сертифікат, не може його          
ділити на декілька частин за тривалістю, тобто має використати Сертифікат за           
один раз. Відповідний Переможець та супроводжуюча його особа несуть         
особисту відповідальність за всі свої дії під час подорожі, за свою безпеку,            
здоров’я та життя.  
 
6.3. Кількість Подарунків Акції обмежена і зазначена в п. 6.1. цих Правил. Загальна             
кількість Подарунків та їх різновиди можуть бути змінені за рішенням Організатора           
шляхом внесення відповідних змін до Правил та опублікування нової версії Правил на            
Сайті Акції.  
6.4. Відповідальність Організатора та Виконавця обмежується вартістю та кількістю         
Подарунків, передбачених цими Правилами.  
6.5. Організатор та Виконавець не несуть ніякої відповідальності щодо подальшого          
використання Подарунків Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість         
Учасників скористатись наданими Подарунками Акції з будь-яких причин, а також за           
можливі наслідки використання таких Подарунків Акції.  
6.6. Подарунки можуть бути отримані Учасниками, які здобули право на отримання           
таких Подарунків, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими          
Правилами.  



6.7. Оподаткування Подарунків здійснюється у порядку, визначеному чинним        
законодавством України.  
 

7. Умови участі в Акції  
 
7.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, особі, яка відповідає вимогам розділу 5 цих               
Правил, необхідно:  
7.1.1. Протягом Періоду проведення Акції, що визначений в п. 3.1. Правил, придбати            
від 1 (однієї) одиниці товару та зберегти чек про придбання такого товару.  
7.1.2. Підписатись на сторінку Організатора акції в фейсбуці        
(https://www.facebook.com/marathonua/) або інстаграмі   
(https://www.instagram.com/marathonua/). 
7.1.3. Зареєструватися протягом Періоду реєстрації чеків за допомогою        
програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми), заповнивши всі       
обов’язкові поля на Сайті Акції.  
 
Увага! Один чек можна зареєструвати тільки один раз. Повернення товару в період            
акції, виключає можливість взяти участь у розіграші.  
  
7.1.3.1. Під час реєстрації на Сайті Акції, Учасник може вказати номер телефону 
українського  GSM-оператора, або номер стаціонарного телефона в Україні.  
7.1.3.2. При реєстрації коректного чеку Учаснику на Сайті Акції з’являється 
повідомлення про успішну реєстрацію чека («Відповідь про реєстрацію»).  
7.1.3.3. Чек вважається зареєстрованим з моменту отримання Учасником «Відповіді 
про реєстрацію» на Сайті Акції.  
7.2. Право на Отримання Подарунків отримують Учасники, які виконали умови Акції,           
визначені в цих Правилах.  
Увага! Кількість Подарунків обмежена та визначена в п.6.1 цих Правил.  
7.3. Виконавець/Організатор Акції не несуть відповідальності за неможливість        
зареєструвати код чек на Сайті Акції з технічних причин, незалежних від           
Виконавця/Організатора Акції, в тому числі через несправність техніки або не          
функціонування провайдерів інтернет-послуг.  
7.4. По завершенню Періоду реєстрації, чекі не реєструються.  
7.5. Учасником Акції може бути отримано не більше 1 (одного) Подарунку за весь             
Період проведення Акції.  
 

8. Порядок визначення Переможців Акції  
 

8.1. Переможці Акції – це Учасники Акції, які виконали всі умови участі в Акції та               
здобули право на отримання Подарунків Акції.  
8.2. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Подарунків Акції,           
буде проводитись Організатором серед усіх чеків, зареєстрованих Учасниками        
відповідного етапу Акції, які виконали умови участі в Акції, зазначені в розділі 7 цих              
Правил, та відповідають вимогам розділу 5 цих Правил.  
8.3. Визначення Переможців відбувається шляхом випадкової комп’ютерної вибірки,        
здійсненої з використанням програмно-технічного комплексу Організатором Акції. Із        

https://www.facebook.com/marathonua/
https://www.instagram.com/marathonua/


загальної маси зареєстрованих протягом відповідного етапу Акції чеків випадковим         
способом обирається один чек – Переможця. Результати розіграшу фіксуються у          
відповідному Протоколі, та будуть опубліковані 2 березня 2018 року на офіційній           
сторінці Організатора в фейсбуці (https://www.facebook.com/marathonua/) та сайті       
Організатора. 
 
8.4 Розіграш Подарунку проводиться серед чеків, зареєстрованих Учасниками        
протягом всієї Акції.  
8.5. Результати визначення Переможців Акції вважатимуться остаточними та не         
підлягають оскарженню. Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право        
повторного визначення Переможців Акції, які отримують Подарунки Акціїу випадку         
підозри та/або виявлення фальсифікації при участі у Акції з боку відповідного           
Переможця Акції або відсутності зворотнього зв’язку/не надання необхідних        
документів, визначенних п.9.1 відповідним Переможцем.  
8.6. Представники Виконавця або залучених ним третіх осіб протягом 5 (п’яти) робочих            
днів з дати формування Протоколу здійснюють інформування Учасника Акції, який          
здобув право на отримання відповідного Подарунку, про те, що він здобув право на             
отримання відповідного Подарунку, шляхом телефонного дзвінка на номер телефону,         
який був використаний для участі в Акці при реєстрації на Сайті Акції, та інформування              
про деталі отримання Подарунку Акції та подальші інструкції стосовно         
направлення/надання скан-копій документів, необхідних для отримання Подарунку.       
Кількість спроб зв’язатися з відповідним Переможцем Акції не може перевищувати 3           
(три), та проводиться з 9:00 по 18:00 год. протягом робочого дня.  
 
Увага! Учасники, котрі були визначені у встановленому цими Правилами порядку          
Переможцями Акції, але з причини несправності роботи контактного телефону або з           
інших причин, незалежних від Організатора/Виконавця Акції та/або залучених ним осіб,          
не можуть бути повідомлені про умови отримання Подарунку протягом 5 (п’яти)           
робочих днів з моменту визначення Переможців Акції, автоматично позбуваються         
права отримати відповідний Подарунок Акції, в такому випадку такий Подарунок          
вважатиметься не витребуваним Переможцем Акції, а такий Учасник Акції вже не буде            
вважатися переможцем Акції й не матиме права претендувати на Подарунок          
відповідного етапу Акції або на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої          
компенсації.  
  
8.7. Організатор та/або Виконавець Акції не несуть відповідальності 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          
Учасник Акції не був повідомлений або був несвоєчасно повідомлений про право на            
отримання Подарунку Акції.  
 

9. Порядок та строки отримання Подарунків Акції  
 

9.1. Переможцю відповідного етапу Акції, який здобув право на отримання відповідного           
Подарунку Акції, необхідно протягом 3 (трьох) робочих днів від дня, коли Виконавець            
зв’язався з таким Переможцем Акції, надіслати Виконавцю або залученим ним третім           
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особам скан-копії наступних документів: - копію чека, що підтверджує придбання          
товару протягом Періоду проведення Акції; - копію паспорта громадянина України          
Переможця; - копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон Переможця; -            
копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків Переможця (довідки         
про присвоєння податкового номера); - копії інших документів, визначених         
Організатором/Виконавцем. Зазначена вище інформація повинна бути надана таким        
Учасником Акції як коректна та правдива. Зазначені копії документів повинні бути           
чіткими та розбірливими для читання при цьому вищезазначені сканкопії документів не           
підлягають поверненню Учасникам, з чим вони безумовно погоджуються фактом їхньої          
участі в Акції.  
При недотриманні вказаних умов Переможець розіграшу втрачає право на отримання          
Подарунку.  
 
Увага! Переможці Акції отримують Подарунки лише після підписання підтвердження         
про отримання відповідного Подарунку Акції, умови якого визначаються на розсуд          
Організатора/Виконавця Акції, та оформлення всього пакета документів, зазначеного        
Організатором/Виконавцем Акції в цих Правилах, та інших документів, які ґрунтуються          
на положеннях цих Правил.  
9.2. Подарунки передаються Переможцям Акції представниками      
Організатора/Виконавця Акції за адресою, яку зазначають представники       
Організатора/Виконавця Акції, або за узгодженням з Переможцями - надсилаються         
Переможцям за зазначеними ними адресами, у строки, погоджені з Переможцями          
Акції, але у будь-якому випадку не пізніше, ніж протягом 30 (тридцяти) календарних            
днів з моменту надання Виконавцю Акції Переможцем Акції документів, передбачених          
в п.п.9.1. цих Правил, та після підписання підтвердження про отримання відповідного           
Подарунку Акції. Увага! Виконавець/Організатор не здійснюють відправку Подарунків        
на територію Автономної Республіки Крим та тимчасово окуповані території України, а           
також на територію зони проведення Антитерористичної операції. У випадку вручення          
Подарунків шляхом надсилання на зазначені Переможцями адреси, зобов’язання        
Виконавця та Організатора Акції щодо надання Подарунків Акції за цими Правилами           
вважаються виконаними з моменту відправки Подарунків Акції Учасникам Акції, що          
стали Переможцями та здобули право на отримання таких Подарунків Акції, за           
адресами, зазначеними такими Учасниками. Подарунки Акції, які з будь-яких причин,          
незалежних від Організатора/Виконавця Акції не будуть отримані Учасниками Акції,         
вважаються не витребуваними, оскільки буде вважатися, що відповідний Учасник Акції          
відмовився від отримання Подарунку Акції. Такі Подарунки повертаються відправнику         
та в подальшому використовуються на розсуд Організатора Акції. При цьому          
відповідний Учасник Акції втрачає право на отримання Подарунку Акції та не має права             
вимагати будь-якої компенсації, у тому числі грошової.  
9.3. З метою реалізації Сертифікату Переможцю необхідно звернутися до         
Туроператора, узгодити з ним строки подорожі, надати інформацію про супроводжуючу          
особу, та здійснити подорож протягом трьох календарних місяців з дати отримання           
Сертифікату.  
9.4. У разі відсутності можливості у Переможця, який здобув право на отримання            
Подарунку, його реалізувати, у тому числі, але не обмежуючись, через відсутність у            
такого Переможця дійсного паспорта громадянина України для виїзду за кордон і такий            



Переможець не оформив вказаний документ у достатні для використання Сертифікату          
строки, вважається, що Переможець свідомо й добровільно відмовився від отримання          
Подарунку Акції. У такому випадку Переможець Акції не має права на отримання            
будь-якої компенсації від Організатора/Виконавця/третіх осіб, залучених до       
проведення Акції.  
9.5. Організатор/Виконавець/ треті особи, залучені до проведення Акції, не здійснюють          
оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Організатор/         
Виконавець/ треті особи, залучені до проведення Акції, не несуть відповідальності за           
неможливість виїзду Переможців/супроводжуючих їх осіб за кордон, неоформлення        
(неможливість оформлення) віз (у випадку відсутності в Переможця/супроводжуючої        
особи паспорта громадянина України для виїзду за кордом з біометричною          
інформацією) з причин/підстав, що висуваються візовим центром/консульством/       
посольством країни здійснення подорожі, відмови Переможцю/супроводжуючій особі у        
видачі візи консульством/посольством, скасування та/або затримку рейсів.  
9.6. У випадку якщо Учасник Акції відмовляється від отримання Подарунку Акції (у            
письмовій формі) або не надає передбачені п. 9.1. даних Правил, документи у строк,             
що визначений в даних Правилах, та/або відмовляється від підписання підтвердження          
про отримання Подарунку Акції та/або не отримує подарунок у строк, визначений цими            
Правилами, Організатор Акції має право провести повторне визначення Переможця та          
передати право на отримання Подарунку Акції наступному переможцю.  
9.7. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну            
згоду Учасника Акції з даними Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або            
відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою          
Учасника від участі в Акції та отримання Подарунку Акції, при цьому така особа не має               
права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь якої компенсації.  
9.8. Організатор/Виконавець не несе жодної відповідальності за неотримання        
будь-яким з Учасників Акції Подарунків Акції, з будь-яких причин, у тому числі з             
причини невиконання (несвоєчасного виконання) своїх обов'язків Учасниками Акції,        
передбачених цими Правилами, за настання обставин непереборної сили        
(форс-мажор), тощо.  
9.9. Подарунки Акції, які залишилися не витребуваними у зв'язку з тим, що Учасники             
Акції не виконали умови цих Правил, використовуються на розсуд Організатора.  
9.10. Правилами Акції не передбачено зберігання Подарунків Акції.  
 

10.  Інші умови Акції.  
 

10.1. Всі Подарунки Акції можуть бути отримані Учасниками Акції лише на умовах цих             
Правил.  
10.2. Своєю участю у Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та              
зобов’язуються їх виконувати.  
10.3. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.  
10.4. Ця Акція не є лотереєю чи азартною грою, подарунковий фонд не формується з              
внесків Учасників Акції.  
10.5. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за            
перебігом Акції Організатор/Виконавець мають право залучати будь-яких третіх осіб.         
Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг операторів        



поштового та телефонного зв’язку, послуги інтернет-провайдерів, 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 та/або інтернет-провайдерів, внаслідок яких Учасники Акції не були          
повідомлені або були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Подарунків          
Акції не змогли зареєструватися на Сайті Акції та ін.  
10.6. Ці Правила, а так само як і будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту їх                 
розміщення на Сайті Акції.  
10.7. Організатор Акції залишає за собою право змінювати фонд Подарунків Акції, або            
включати в Акцію інші Подарунки, не передбачені цими Правилами.  
10.8. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких          
суперечок стосовно Учасників Акції. Організатор/Виконавець не вступає в будь-які         
суперечки стосовно визнання будь яких осіб Учасниками/Переможцями Акції і прав на           
одержання Подарунків Акції. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності         
за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.  
10.9. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі -            
Закон) Учасникам повідомляється:  
10.9.1. Володільцем персональних даних Учасників є Організатор;  
10.9.2. Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій           
Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у          
сфері бухгалтерського обліку;  
10.9.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 10.9.2. цих Правил,             
обробляються ім’я, прізвище, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки        
платника податків, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса         
реєстрації Учасників тощо;  
10.9.4. з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення,          
зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення       
(розповсюдження, реалізація, передача третім особам), знеособлення, знищення       
персональних даних;  
10.9.5. Розпорядником персональних даних Учасників є Виконавець, а також Технічний          
партнер Акції, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені            
Законом;  
10.9.6. персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або           
повідомлення, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у            
п. 10.9.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних           
Учасників без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи          
дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних         
даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного           
добробуту та прав людини;  
10.9.7. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та           
протягом Періоду проведення Акції, строку вручення Подарунків Акції, після чого такі           
персональні данні Учасників Акції можуть зберігатися з метою їх використання для           
рекламних та маркетингових цілей Організатора.  
10.9.8. Учасники можуть відкликати згоду на обробку персональних даних надіславши          
Володільцю персональних даних письмове повідомлення на адресу, яка вказана у цих           
Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Подарунків.  



10.10. 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 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.  
10.11. Беручи участь в Акції кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на             
безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором, 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, зображення, фотографії, інтерв’ю або інших         
матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою (в тому числі, Учасник надає           
свою безумовну згоду на використання його імені та зображення в рекламі у            
відповідності із ст. 8 Закону України «Про рекламу), в т.ч. право публікації (в т.ч. його               
імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь яких друкованих, аудіо та            
відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси та            
номери мобільних телефонів Учасників 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 та/або       
будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників,           
створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю            
Організатора/Виконавця і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому        
винагорода за це входить до вартості отриманих Подарунків (без додаткових виплат).           
При цьому всі виключні майнові авторські та суміжні права, на використання об’єктів            
інтелектуального права, створених за участю Учасників, включаючи, але не         
обмежуючись: права на відтворення (в тому числі тиражування), на поширення, на           
імпорт, на публічний показ, на публічне виконання (сповіщення), на передачу в ефір, на             
повідомлення загалу по кабелю, на переклад, на переробку, є власністю Організатора.           
Учасники автоматично дають згоду на подальшу можливу передачу таких майнових          
прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені з їх участю, третім особам з             
моменту їх участі у Акції.  
10.12. Учасник Акції, що здобув право на отримання Подарунку Акції, не може            
передавати своє право отримати такий Подарунок третім особам, у спадщину чи за            
договором дарування третім особам.  
10.13. 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.  
 


