
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ 

«Волконський 10 років» 

(далі – «Правила» та «Акція» відповідно) 

 

1. ЗАМОВНИК ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ 

1.1. Замовником Акції є Представництво «МастерКард Юроп СА» в Україні (надалі – «Замовник»), розташоване за 

адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, офіс 404а. 

1.2. Організатором Акції є ТОВ «ТМА КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ», юридична особа за законодавством України, що 

зареєстрована за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 13а. 

1.3. Партнером і Виконавцем Акції є ТОВ «Кондитерська Волконського» (надалі – «Партнер/Виконавець»), розташоване 

за адресою: бульв. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 5-7/29. 

 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

2.1. Участь в Акції мають право взяти дієздатні фізичні особи-громадяни України, яким виповнилося 18 років (далі – 

«Потенційні учасники»). Потенційні учасники Акції можуть стати учасниками Акції за умови виконання ними умов участі 

в Акції, що передбачені в розділі 5 цих Правил з урахуванням положень пунктів 2.2. та 2.3. Правил (далі – «Учасник 

Акції»/«Учасники Акції»). 

2.2. В Акції беруть участь держателі всіх карток MasterCard
®

 міжнародної платіжної системи MasterCard
®

 (надалі – 

«Картки»), емітованих банками, які зареєстровані на території України та ведуть свою банківську діяльність згідно з 

чинним законодавством України, для використання фізичними особами, та активованих до початку та/або в Період 

проведення Акції (період Акції визначається згідно з пунктом 3.2. цих Правил). 

2.3. Учасниками Акції не визнаються й не мають права брати участь в Акції: 

1) особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років; 

2) особи, які не виконали умови цих Правил; 

3) особи, які перебувають у трудових відносинах із Замовником та/або Виконавцем; 

4) чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених у 

підпункті 3 п. 2.3. цих Правил. 

 

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

3.1. Акція проводиться в мережі пекарень кафе-кондитерських «Волконський» за адресами: 

- м. Київ, вул. Велика Васильківська, 81, 

- м. Київ, «Готель Прем’єр Палац», бульв. T. Шевченка, 5-7, 

- м. Київ, «Пасаж», вул. Хрещатик, 15, 

- м. Київ, «Гольф Центр», просп. Героїв Сталінграда, 10д, 

- м. Київ, просп. Оболонський, 22в, 

- м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 52а, 

- м. Київ, вул. Льва Толстого, 1, 

- м. Київ, бульв. Лесі Українки, 30в, 

- м. Київ, вул. Саксаганського, 24, 

- м. Київ, вул. Верхній Вал, 22. 

3.2. Період проведення Акції – з 05 жовтня 2016 року по 15 грудня 2016 року включно (далі – «Період проведення Акції»). 

 

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ 

4.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюється на сайті www.mastercard.ua (надалі – «Сайт»). 

 

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

5.1. Для набуття статусу Учасника Акції Потенційному учаснику Акції необхідно : 

5.1.1.  протягом Періоду проведення Акції здійснити оплату товарів на загальну суму від 250,00 гривень (двісті п’ятдесят 

гривень 00 копійок) або більше, з урахуванням ПДВ, через POS-термінали в мережі пекарень кафе-кондитерських 

«Волконський», які вказані в п. 3.1. Правил, з використання Картки MasterCard
®

 (далі – «Транзакція»); 

5.1.2. отримати від касира/продавця/адміністратора (надалі – «Персонал») мережі пекарень кафе-кондитерських 

«Волконський» разом з розрахунковим документом (чеком) скретч-картку з індивідуальним кодом  (надалі – «Скретч-

картка»), під захисним полем якої зазначено  право на отримання одного із заохочень акції (надалі – «Заохочення Акції»), 

передбачених у п. 6.1. цих Правил; 

5.1.3. одразу після отримання Скретч-картки Учасник Акції повинен самостійно в присутності Персоналу стерти захисне 

покриття на отриманій Скретч-картці й надати код для реєстрації Персоналу, надати таку Скретч-картку Персоналу для 

отримання одного із Заохочень Акції, вказаних у п. 5.1.4. цих Правил. 

5.1.4. На Скретч-картці може бути зазначено: 

5.1.4.1. кавовий напій – один на вибір з таких кавових напоїв: еспресо, американо, капучино, лате – у мережі пекарень 

кафе-кондитерських «Волконський». У такому випадку Учасник визнається таким, який має право одержати 

Заохочення Акції, зазначене в п. 6.1.1. Правил; 

5.1.4.2. знижка 5 % на наступну покупку в мережі пекарень кафе-кондитерських «Волконський». У такому випадку 

Учасник визнається таким, який має право одержати Заохочення Акції, зазначене в п. 6.1.2. Правил; 



5.1.4.3. знижка 50 % на кондитерський виріб у мережі пекарень кафе-кондитерських «Волконський». У такому випадку  

Учасник визнається таким, який має право одержати Заохочення Акції, зазначене в п. 6.1.3. Правил; 

5.1.4.4. подарунковий сертифікат на суму 1000 грн для використання в мережі пекарень кафе-кондитерських 

«Волконський». У такому випадку Учасник визнається таким, який має право одержати Заохочення Акції, 

зазначене в п. 6.1.4. Правил; 

5.1.4.5. подарунковий сертифікат на суму 2000 грн для використання в мережі пекарень кафе-кондитерських 

«Волконський». У такому випадку Учасник визнається таким, який має право одержати Заохочення Акції, 

зазначене в п. 6.1.5. Правил; 

5.1.4.6. сертифікат на сімейну туристичну подорож до Діснейленду (Disneyland). У такому випадку Учасник визнається 

таким, який має право одержати Головне Заохочення Акції, зазначене в п. 6.1.6. Правил, умови отримання такого 

Заохочення визначені в п. 8.3. Правил. 

5.2. Не відповідають умовам Акції: 

5.2.1.  операції, які було здійснено до «00» годин «00» хвилин «05» жовтня 2016 року та після «23» годин «59» хвилин 

«15» грудня 2016 року за київським часом ; 

5.2.2.  операції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, крім карток MasterCard
®

 міжнародної 

платіжної системи MasterCard
®

 (емітованих банками, які зареєстровані на території України та ведуть свою банківську 

діяльність згідно з чинним законодавством  України). 

5.3. Замовник/Організатор/Виконавець узгодили, що мають право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі в Акції в 

разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил або встановлення факту умисного 

порушення Учасником Акції цих Правил. 

5.4. Замовник має право на внесення змін до цих Правил на власний розсуд. 

 

6. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ 

6.1. Подарунковий Фонд Заохочень Акції складається з: 

Заохочення Акції: 

6.1.1. кавовий напій* – 999 штук (надалі – «Заохочення 1»); 

*Еспресо, американо, капучино, лате – будь-який кавовий напій на вибір. 

6.1.2. знижка 5 % на наступну покупку в мережі пекарень кафе-кондитерських «Волконський» – 999 штук (надалі – 

«Заохочення 2»); 

6.1.3. знижка 50 % на кондитерський виріб** у мережі пекарень кафе-кондитерських «Волконський» – 999 штук (надалі 

– «Заохочення 3»); 

**Під «кондитерським виробом» мається на увазі 1 (один) на вибір кондитерський виріб відповідно до переліку й за умови 

наявності в мережі пекарень кафе-кондитерських «Волконський»: 

 

Еклер з ванільним кремом  80 г 

Еклер з ванільним кремом міні 30 г 

Еклер з кавовим кремом 80 г 

Еклер з кавовим кремом міні 30 г 

Еклер з фісташковим кремом  80 г 

Еклер з фісташковим кремом міні 30 г 

Еклер з шоколадним кремом  80 г 

Еклер смородиновий 80 г 

Еклер смородиновий міні 30 г 

Еклер з шоколадним кремом міні 30 г 

Тарт лимонний 130 г 

Тарт малиновий 150 г 

Тарт шоколадний з журавлиним мармеладом  130 г 

Тістечко «Канеле» 60 г 

Тістечко «Князь Волконський» 120 г 

Тістечко «Чизкейк» з сиром буко 90 г 

Тістечко «Пасаж» 84 г 

Тістечко «Шу» 90 г 

Тістечко «Опера» 95 г 

Тістечко «Тартюфо» 50 г 

Тістечко «Фісташкове з полуницею»  135 г 



Тістечко «Медове» 95 г 

Перекладанець сирно-маковий 140 г 

Кондитерські вироби. Торти: 
 

Пиріг «Чизкейк» ваговий, кг 

Перекладанець сирно-маковий ваговий, кг 

Тарт з малиною ваговий, кг 

Тарт лимонний ваговий, кг 

Торт «Князь Волконський» ваговий, кг 

Торт «Медовий» ваговий, кг 

Торт «Опера» ваговий, кг 

Торт «Чизкейк» з сиром буко ваговий, кг 

Торт «Пасаж» ваговий, кг 

Торт «Опера» ваговий, кг 

Торт «Фісташковий з полуницею» ваговий, кг 

Торт на замовлення (1 категорія) ваговий, кг 

Торт на замовлення (2 категорія) ваговий, кг 

Кондитерські вироби. Шоколад, цукерки: 

Композиція з марципану вагова, кг 

Набір «Трюфель горіховий з тубусом»  130 г 

Набір «Трюфель класичний з тубусом»  130 г 

Набір цукерок, 18 шт. шт. 

Набір цукерок, 49 шт. шт. 

Набір цукерок, 9 шт.  шт. 

Плитка молочного шоколаду 100 г 

Плитка молочного шоколаду з горіхами 125 г 

Плитка чорного шоколаду 100 г 

Плитка чорного шоколаду з горіхами 125 г 

Плитка шоколадна «Гран Праліне» 70 г 

Цукат апельсиновий (кружальця) в шоколаді ваговий, кг 

Цукат апельсиновий у шоколаді ваговий, кг 

Цукат лимонний у шоколаді ваговий, кг 

Цукерка «Африканець» 10 г 

Цукерка «Вечірня кава» 10 г 

Цукерка «Золотий берег» 10 г 

Цукерка «Калейдоскоп» 10 г 

Цукерка «Квітка жасмину» 10 г 

Цукерка «Магриб» 10 г 

Цукерка «Мельба» 10 г 

Цукерка «Рококо» 10 г 

Цукерка «Чайна троянда» 10 г 



Цукерка «Ягідний вибух» 10 г 

Цукерка «Фігаро» 10 г 

Шоколад «Деліз» білий ваговий, кг 

Шоколад «Деліз» молочний ваговий, кг 

Шоколад «Деліз» чорний ваговий, кг 

Шоколадні виробі вагові вагові, кг 

Шоколадні цукерки «Трюфель горіховий»  вагові, кг 

Шоколадні цукерки «Трюфель класичний»  вагові, кг 

Курага з горіхом мигдалевим у шоколаді вагова, кг 

Чорнослив з горіхом волоським у шоколаді ваговий, кг 

Кондитерські вироби. Кекси: 
 

Кекс ванільний 90 г 

Кекс шоколадний 90 г 

Ромова баба 60 г 

Кондитерські вироби. Мармелад, солодощі: 
 

Мармелад грейпфрутовий (брусочки) ваговий, кг 

Мармелад малиновий (брусочки) ваговий, кг 

Мармелад ананасовий (брусочки) ваговий, кг 

Мармелад апельсиновий (брусочки) ваговий, кг 

Мармелад абрикосовий (брусочки) ваговий, кг 

Мармелад полуничний (брусочки) ваговий, кг 

Мармелад яблучний (брусочки) ваговий, кг 

Мармелад чорничний ваговий, кг 

Мармелад яблучний ваговий, кг 

Мармелад абрикосовий ваговий, кг 

Мармелад малиновий ваговий, кг 

Мармелад полуничний ваговий, кг 

Мармелад ожиновий ваговий, кг 

Мармелад ананасовий ваговий, кг 

Мармелад апельсиновий ваговий, кг 

Мармелад смородиновий ваговий, кг 

Мармелад у марципані асорті ваговий, кг 

Гімоф асорті ваговий, кг 

Зефір ванільний ваговий, кг 

Зефір смородиновий ваговий, кг 

Зефір кавовий ваговий, кг 

Кондитерські вироби. Пироги: 
 

Пиріг яблучний 680 г 

Пиріг «Чизкейк» 100 г 

Пиріг фруктово-ягідний 1 кг 

Пиріг «Штрудель маковий» ваговий, кг 

Пиріг «Штрудель яблучний» ваговий, кг 



Кондитерські вироби. Печиво: 
 

Макарон ваніль шт. /18 г 

Макарон імбирний шт. /18 г 

Макарон кавовий з молочним шоколадом  шт. /18 г 

Макарон кокосовий з молочним шоколадом шт. /18 г 

Макарон лаймовий шт. /18 г 

Макарон полуничний з розмарином шт. /18 г 

Макарон апельсиновий з естрагоном  шт. /18 г 

Макарон зелений чай Матча шт. /18 г 

Безе кавове вагове, кг 

Безе лимонне вагове, кг 

Безе маленьке вагове, кг 

Безе малинове вагове, кг 

Гранола – мюслі з журавлиною вагова, кг 

Гранола – мюслі медово-горіхові вагова, кг 

Козинак мигдалевий «Флорентійський», великий ваговий, кг 

Козинак мигдалевий «Флорентійський», маленький ваговий, кг 

Печиво «Біскоті» вагове, кг 

Печиво «Вівсяне» з родзинками вагове, кг 

Печиво «Діамант» вагове, кг 

Печиво «Медальйон» 40 г 

Печиво «Домашнє» вагове, кг 

Печиво «Туіль» вагове, кг 

Печиво «Княже кокосове» вагове, кг 

Печиво «Турецьке» вагове, кг 

Печиво «Імбирне» вагове, кг 

Печиво «Дамське з вишнею» вагове, кг 

Печиво шоколадне без глютену вагове, кг 

Печиво «Комплімент» вагове, кг 

Печиво «Кукіз» вагове, кг 

 

6.1.4. Подарунковий сертифікат на суму 1000 грн (надалі – «Заохочення 4») для використання в мережі пекарень кафе-

кондитерських «Волконський», строк реалізації сертифіката – до 31.12.2016 року; 

6.1.5. Подарунковий сертифікат на суму 2000 грн (надалі – «Заохочення 5») для використання в мережі пекарень кафе-

кондитерських «Волконський», строк реалізації сертифіката – до 31.12.2016 року. 

Учасники Акції можуть скористатися Заохоченнями 1, Заохоченнями 2, Заохоченнями 3, Заохоченнями 4, Заохоченнями 5 

Акції в Період проведення Акції. 

6.1.6. Сертифікат на сімейну туристичну подорож до Діснейленду (Disneyland) (м. Париж, Франція)* на суму 140 000,00 

грн (сто сорок тисяч гривень 00 копійок), з урахуванням ПДВ, – 1 (одна) шт. (надалі – «Головне Заохочення Акції»). 

Кількість осіб, які мають право скористатися сертифікатом, визначається Сторонами окремо, за умови, що такі особи 

мають відкриту візу шенгенської зони. 

*Під «сертифікатом на туристичну подорож до Діснейленду (Disneyland) (м. Париж, Франція)» мається на увазі сертифікат 

на туристичні послуги, що надає можливість отримати поїздку до Діснейленду (м. Париж, Франція) Учаснику Акції та 

особам, які його супроводжують, у період з 15 грудня 2016 року по 15 березня 2017 року та включає в себе такі туристичні 

послуги: 

 переліт економ-класу: Україна (м. Київ) – Франція (м. Париж) – Україна (м. Київ); 

 проживання в готелі (рівень готелю залежить від кількості членів родини, але не може бути нижчим за 3 зірки); 

 індивідуальний трансфер від аеропорту прибуття до місця проживання;  

 квитки на відвідування парків DisneyLand
®

 Park і Walt Disney Studios
®

 Park; 



 інші умови подорожі визначаються на розсуд Замовника. 

Головне Заохочення Акції не може бути поділене на декілька частин і за часом. Головне Заохочення Акції можна 

використати виключно один раз у  строки, зазначені в цих Правилах. Умови подорожі не можуть бути змінені за бажанням 

Переможця Акції. Замовник залишає за собою право змінити строки здійснення подорожі. Такі зміни будуть здійснені в 

порядку, передбаченому в п. 9.11. цих Правил. 

6.2. Для отримання Головного Заохочення Акції Переможцю Акції та членам його сім’ї потрібно мати відкриту візу 

шенгенської зони. У разі відсутності в Учасника Акції, який здобув право на отримання Головного Заохочення Акції, та в 

членів його сім’ї відкритої візи шенгенської зони Замовник/Організатор мають право відмовити такому Учаснику Акції та 

членам його сім’ї у врученні Головного Заохочення Акції. Замовник/Організатор будуть визначати наступного Переможця 

Акції, який матиме право на отримання Головного Заохочення Акції. 

6.3. Фонд Заохочень Акції обмежений і становить кількість, зазначену в п. 6.1. цих Правил. 

6.4. Характеристики/форма/колір/наповнення Заохочень Акції визначаються на розсуд 

Замовника/Організатора/Виконавця та можуть відрізнятися від зображень на рекламно -інформаційних матеріалах і не 

виправдати очікувань Учасників Акції. Заміна Заохочень Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не 

допускається. Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягають. 

6.5. Заохочення Акції мають бути призначені для особистого використання Учасником Акції та не можуть мати ознаки 

рекламного чи комерційного замовлення. Замовник/Організатор/Виконавець Акції залишають за собою право 

збільшити/змінити Фонд Заохочень Акції, або включити в Акцію додаткові подарунки/призи/заохочення, не передбачені 

цими Правилами, або підвищити вартість наявних Заохочень Акції. Якщо такі зміни будуть мати місце, 

Замовник/Організатор/Виконавець або залучені ними треті особи повідомляють про них у порядку, передбаченому в 

розділі 4 цих Правил. 

6.6. Замовник/Організатор/Виконавець Акції не несуть жодної відповідальності за подальше використання Заохочень 

Акції Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасниками Акції скористатися наданими Заохоченнями 

Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень Акції, у тому числі під час реаліза ції 

Головного Заохочення Акції. 

6.7. Зобов’язання з оподаткування вартості Заохочень Акції забезпечує Виконавець/Організатор відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

7. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ 

7.1. Виконавець забезпечує вручення Заохочень Акції, які вказані в п. 6.1. цих Правил, Учасникам Акції після виконання 

Учасниками Акції умов цих Правил, згідно з п. 5.1. Правил. Замовник/Організатор/Виконавець несуть відповідальність за 

відповідність усіх Скретч-карток, які вручаються Учасникам Акції відповідно до цих Правил, умовам Акції та вимогам  

чинного законодавства України. 

7.2. У випадку, якщо під захисним покриттям відповідної Скретч-картки буде зазначено, що Учасник Акції отримує 

Головне Заохочення Акції, такий Учасник Акції повинен показати таку Скретч-картку Персоналу Виконавця й надати 

Персоналу Виконавця контакті дані (номер мобільного телефону й електронну адресу). Після отримання Персоналом 

Виконавця контактних даних, Виконавець протягом 2 (двох) календарних днів надає Організатору контактні дані такого 

Учасника Акції для здійснення зв’язку з останнім. Організатор протягом 3 (трьох) календарних днів зв’язується з 

Учасником Акції за номером мобільного телефону для узгодження часу й місця отримання Головного Заохочення Акції – 

Сертифіката. 

7.3. Результати визначення Переможця Акції, який отримає Заохочення Акції, після отримання ним Заохочення Акції 

вважатимуться остаточними й не підлягають оскарженню. 

7.4. Один Учасник Акції може отримати не більше 1-го Заохочення Акції. 

 

 

8. УМОВИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ 

8.1. Вручення Заохочень Акції проводить Виконавець Акції в мережі пекарень кафе-кондитерських «Волконський» за 

місцем отримання Скретч-картки Учасником Акції. 

8.2. Вручення Головного Заохочення Акції Учаснику Акції, який був визначений Переможцем Акції, здійснюється 

Організатором за адресою, яку Сторони погодять під час телефонної розмови або листування, вказаних у п. 7.2. Правил, 

протягом 5-ти робочих днів з дати отримання від Переможця Акції документів, передбачених п. 8.3. Правил. 

8.3. Для отримання Головного Заохочення Акції Переможцю Акції необхідно протягом 2 (двох) робочих днів від дня, коли 

Переможець Акції зв’яжеться з Організатором Акції на умовах п. 7.2. Правил, надіслати Виконавцю або залученим ним 

третім особам скан-копії таких документів (своїх) і членів сім’ї на електронну адресу agoleva@tma-ukraine.com.ua: 

- паспорта громадянина України (всіх сторінок, де є записи), 

- реєстраційного номера облікової картки платника податків (довідки про присвоєння податкового номера), 

- копію закордонного паспорта громадянина України (залишковий термін дії має бути не меншим від одного 

календарного півріччя) та сторінку з відкритою візою шенгенської зони, 

- свідоцтва про народження дитини, 

- копію проїзного документа або закордонного паспорта дитини  та сторінку з відкритою візою шенгенської зони, 

- копію нотаріально завіреного дозволу на виїзд дитини за кордон від обох батьків, 

- ксерокопії інших документів, необxiдних для отримання Головного Заохочення Акції, визначених 

Замовником/Організатором. 



Після надання всіх необхідних документів з Переможцем підписується відповідна  угода про отримання Головного 

Заохочення Акції, умови якої визначає Організатор. 

8.4. У разі відсутності в Переможця Акції можливості/бажання використати/отримати Головне Заохочення Акції з причин, 

які не залежать від Організатора/Замовника, Організатор/Замовник не сплачують Переможцю Акції жодних компенсацій, 

пов’язаних з такою неможливістю використання/отримання Головного Заохочення Акції. 

 

9. ІНШІ УМОВИ 

9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду Учасника Акції з цими 

офіційними правилами Акції. Порушення Учасником Акції/Переможцем Акції цих Правил або відмова Учасника 

Акції/Переможця Акції від належного виконання умов цих Правил вважається відмовою Учасника Акції/Перемо жця Акції 

від участі в Акції та отримання Заохочення Акції, при цьому така особа не має права на одержання від 

Замовника/Виконавця та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації. 

9.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – «Закон») Учасникам Акції 

повідомляється: 

9.2.1. володільцем персональних даних Учасників Акції/Переможців Акції/Головного Переможця Акції є Виконавець; 

9.2.2. персональні дані Учасників Акції/Переможців Акції/Головного Переможця Акції обробляються з метою 

забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин і відносин у сфері 

бухгалтерського обліку; 

9.2.3. з метою обробки персональних даних, яка вказана в п. 9.2.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, 

паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, ідентифікаційний код, адреса реєстрації; 

9.2.4. з персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, 

поновлення, використання й поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних 

даних; 

9.2.5. персональні дані Учасників Акції/Переможців Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їх 

можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана в п. 9.2.2. цих Правил. Окрім того, передача третім 

особам персональних даних Учасників Акції/Переможців Акції 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; 

9.2.6. персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення 

Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні да ні 

Переможців Акції будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, 

яка вказана в п. 9.2.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних 

даних; 

9.2.7. Учасники Акції/Переможці Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши 

Володільцю персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана в цих Правилах, але при цьому вони втратять 

право на участь в Акції/отримання одного із Заохочень Акції; 

9.2.8. Учасники Акції/Переможці Акції володіють усіма правами, передбаченими статтею 8 Закону. 

9.3. Беручи участь у цій Акції, кожен Учасник Акції/Переможець Акції тим самим дає згоду Виконавцю на обробку 

його персональних даних в обсязі й на умовах, які вказані в п. 9.2. цих Правил. 

9.4. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або 

питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Замовник. При цьому рішення Замовника є 

остаточним і не підлягає оскарженню. 

9.5. Виконавець/Замовник не несуть відповідальності за неотримання Переможцем Акції з причин, незалежних від 

Виконавця або Замовника, Головного Заохочення Акції. 

9.6. У разі відмови Переможця Акції від отримання Головного Заохочення Акції будь-які претензії Переможця Акції з 

цього приводу не приймаються й не розглядаються Замовником/Виконавцем. 

9.7. Організатор і Замовник не несуть відповідальності за:- неотримання Переможцем Акції Головного Заохочення Акції з 

вини самого Переможця Акції; 

- за відмову Переможця Акції від одержання Головного Заохочення Акції, якщо в ньому не виявлено жодних технічних 

невідповідностей; 

- неможливість виїзду Переможця Акції та/або осіб, які його супроводжують, за кордон, не оформлення та/або 

неможливість оформлення візи шенгенської зониз будь-яких причин, відмови Переможцю Акції та/або особам, які його 

супроводжують, у видачі візи шенгенської зони; 

- відміну та/або затримку рейсів; 

- інші обставини, які не залежать від Замовника/Організатора Акції. 

9.8. Номери телефонів, IP-адреси, електронні й поштові адреси та інші дані Учасників Акції, у діях яких було виявлено 

ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір кодів, використання будь-яких прийомів або програмного 

забезпечення, які поставлять такого Учасника Акції в більш вигідні умови порівняно  з іншими Учасниками), не 

допускаються до подальшої участі в цій Акції. У цьому випадку Замовник/Виконавець залишає за собою право на 

блокування IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акцій приймається самостійно 

Замовником/Виконавцем  і оскарженню не підлягає. Учасники Акції, які були недопущені до подальшої участі в Акції 

незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після отримання ними Заохочень Акції), втрачають 



право на одержання будь-яких Заохочень Акції, не одержаних на момент недопущення Учасника Акції до подальшої участі 

в Акції, і при цьому не мають права на одержання жодних компенсацій від Замовника/Виконавця. 

9.9. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Замовник/Організатор/Виконавець не зобов’язані вести 

листування з потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов 

проведення, визначення Переможця Акції на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо цієї Акції. 

9.10. Проїзд до місця отримання Головного Заохочення Акції і в зворотному напрямку, проживання, харчування та 

витрати, пов’язані з отриманням  Головного Заохочення Акції, та будь-які інші витрати Переможця Акції оплачує 

Переможець Акції, компенсації чи поверненню не підлягають. 

9.11. Замовник Акції має право внести зміни до умов цих Правил шляхом розміщення нової редакції правил на Сайті. 


