
Офіційні правила й умови акції 

«Прокачай свій левел з 

бонусами»  

(далі – «Правила», 

«Акція») 

 

1. Терміни й визначення 

 

1.1. «Акція» – ця Акція, яку проводить Партнер за завданням Замовника, визначення яких 

міститься в розділі 2 цих Правил. 

1.2. «Картка» – це платіжна картка, емітована на території України банківською установою під 

брендом Mastercard, з логотипом і голограмою Mastercard International або будь-якої компанії цієї групи, з 

функціями, пов’язаними з цією торговельною маркою. 

1.3. «Учасник Акції» – дієздатна фізична особа, яка є держателем Картки, здійснює оплати на 

leogaming.net за допомогою Mastercard® і виконала умови цих Правил. Участь в Акції неповнолітніх, 

обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

Замовник Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції. 

Учасниками Акції не визнаються та не мають права брати участь в Акції: 

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

 особи, які не виконали умови цих Правил; 

 співробітники Замовника/Партнера або третіх сторін, які задіяні Партнером до проведення цієї 

Акції, та їхні родичі (мати, батько, дідусь, бабуся, син, дочка). 

1.4. «Правила» – ці правила Акції, разом з будь-якими можливими змінами й доповненнями, 

затвердженими Замовником та опублікованими у встановленому цими Правилами порядку. 

1.5. Ігрова валюта – загальне найменування віртуальної цінності в онлайн-грі, яка відіграє 

функцію розрахункової одиниці за придбання додаткових опцій чи можливостей у грі. 

1.6. «Сайт» – інтернет-сайти Акції за адресами: https://www.mastercard.ua та https://leogaming.net 

 

2. Замовник і Партнер Акції, місце та строки проведення Акції 

 

2.1. Замовником Акції є Представництво «Мастеркард Юроп СА» в Україні (далі – «Замовник»), 

яке розташоване за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, офіс 404а. 

2.2. Партнером Акції є ТОВ «ЛЕОГЕЙМИНГ» (далі – «Партнер»), яке розташоване за адресою: 

03150, Україна, м. Київ, вул. Предславинська, 12, офіс 196. 

2.3. Акція діє з 04 травня 2020 р. по 04 червня 2020 р. включно (далі – «Період проведення 

Акції») на всій території України, крім території Автономної Республіки Крим і зони проведення ООС.  

 

3. Порядок та умови участі в Акції 

 

3.1. Участь в Акції означає повну згоду Учасника Акції з усіма умовами цієї Акції. 
3.2. Для участі в Акції протягом усього Періоду проведення Акції Учаснику Програми треба чітко 

дотримуватися таких умов цієї Акції: 

 бути держателем Картки до Періоду проведення Акції або протягом Періоду проведення 

Акції; 

 бути зареєстрованим користувачем на leogaming.net; 

 у період дії Акції платити онлайн на leogaming.net карткою Mastercard®. Платіжні операції, 

здійснені до 00:00 04.05.2020 або після 23:59 04.06.2020 за київським часом, не беруть участі в Акції, а також 

платіжні операції здійсненні іншими картками, відмінними від Картки; 

 чітко дотримуватися умов цих Правил. 

3.3. Учасники Акції можуть додатково ознайомитися з умовами Акції на сайтах: 

https://www.mastercard.ua та https://leogaming.net 

3.4. Кожна Платіжна операція, яка повністю відповідає правилам Акції, кодується та надходить до 

бази Платіжних операцій Акції (далі – «База Акції»), які зберігаються в Партнера. 

3.5. Замовник та/або Партнер не вступають у будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб 

Учасниками Акції. Замовник та/або Партнер не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у 

будь-яких суперечках. 

 

4. Фонд Заохочень Акції 

 

4.1. Фонд Заохочень Акції складається з бонусу в ігровій валюті в розмірі 15 % суми оплати на 

leogaming.net карткою Mastercard®. Фонд Заохочень Акції необмежений.  



4.2. Отриманий бонус можна використати автоматично, він зараховується на ігровий акаунт, 

вказаний при поповненні.  

4.3. За Правилами Акції один Учасник Акції має право отримати будь-яку кількість Заохочень 

Акції. 

4.4. У разі відмови Учасника Акції від отримання Заохочення Акції з будь-яких причин, вважається, 

що він відмовляється від будь-якого права на його отримання. У такому випадку Учасник Акції не має права 

вимагати від Замовника або Партнера Акції будь-якої компенсації.  

4.5. Учасник Акції не може передавати право на отримання Заохочення Акції іншим особам на 

підставах, передбачених чинним законодавством України. 

 

5. Умови визначення Переможців Акції та вручення Заохочень Акції 

 

5.1. Кожен з Учасників Акції, хто здійснить оплату на leogaming.net за допомогою картки 

Mastercard®, отримає бонус в ігровій валюті в розмірі 15 % суми оплати. 

5.2. Якщо Учасник, який отримав право на отримання Заохочення Акції, не виконав усіх умов цих 

Правил, він вважається таким, який втратив статус Переможця Акції та не має права на отримання 

Заохочення. 

5.3.  Вручення Заохочення Акції Учаснику Акції забезпечується Партнером. Бонус автоматично 

зараховується на ігровий акаунт, вказаний при поповненні. 

5.4. Заміна Заохочення Акції будь-яким іншим не допускається. Заохочення Акції обміну й 

поверненню не підлягає. При цьому Учасник Акції не має права на одержання від Замовника/Партнера Акції 

будь-якої компенсації. 
 

6. Інші умови 

6.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду Учасника 

Акції з цими Офіційними правилами акції. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника 

Акції від належного виконання умов цих Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та 

отримання Заохочення Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Партнера 

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

6.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Учасникам Акції 

повідомляється: 

6.2.1. володільцем персональних даних Учасників Акції є ТОВ «ЛЕОГЕЙМИНГ»; 

6.2.2. персональні дані Учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, 

маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського 

обліку; 

6.2.3. з персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, 

адаптування, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення 

персональних даних; 

6.2.4. розпорядником персональних даних Учасників Акції є Партнер, йому надаються всі права й 

покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом; 

6.2.5. персональні дані Учасників Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення 

можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана в п. 6.2.2. цих Правил. Окрім того, 

передача третім особам персональних даних Учасників Акції без згоди суб'єкта персональних даних або 

уповноваженої ним особи дозволена у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних 

даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту й прав людини; 

6.2.6. персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом 

Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені Партнером у зв’язку із закінченням строку 

зберігання персональних даних.  

6.2.7. Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, письмово 

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

втратять право на участь в Акції / отримання Заохочення Акції. 

6.2.8. Учасники Акції володіють усіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про 

захист персональних даних». 

6.3. Беручи участь у цій Акції, кожен Учасник Акції надає згоду Виконавцю на обробку його 

персональних даних в обсязі й на умовах, які вказані в п. 6.2. цих Правил. 

Додаткові відомості про захист даних див. у розділі Повідомлення про Конфіденційність Акції на 

сайті https://www.mastercard.ua 

6.4. Замовник/Партнер Акції не несе відповідальності в разі настання обставин непереборної сили, 

таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії, введення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 

України, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні 

контролю з боку Замовника/Партнера Акції обставини. 

https://www.mastercard.ua/


6.5. Учасники Акції мають право на отримання Заохочення Акції тільки у випадку, якщо вони 

дотрималися всіх вимоги цих Правил. 

6.6. Інформування про Правила й умови Акції здійснюється в порядку, передбаченому в п. 3.3. цих 

Правил. 

6.7. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил та/або 
питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Замовник Акції відповідно до вимог 

чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника Акції є остаточним і не підлягає оскарженню. 

6.8. Партнер/Замовник не несуть відповідальності за неотримання Учасником Акції Заохочення 

Акції з причин, які не залежать від Партнера/Замовника. 

6.9. У разі відмови Учасника Акції від отримання ним Заохочення Акції будь-які претензії 

Учасника Акції щодо цього не приймаються та не розглядаються Замовником/Партнером. 

6.10. Учасник Акції отримує Заохочення Акції відповідно до умов цих Правил лише після 

виконання всіх умов цих Правил. 

6.11. Партнер і Замовник не несуть відповідальності за неотримання Учасником Акції Заохочення 

Акції з вини самого Учасника Акції. 
6.12. Під час проведення Акції чи після її закінчення Партнер/Замовник не зобов’язані листуватися 

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 про цю 

Акцію. 

6.13. Замовник Акції має право внести зміни до умов цих Правил шляхом розміщення нової 

редакції правил на Сайті Акції. Правила затверджені Замовником Акції та діють протягом Періоду 

проведення Акції. 

6.14. Замовник має право залучати до проведення окремих частин Акції третіх осіб. 

6.15. Партнер Акції несе відповідальність: 

-  за кодування платіжних операцій, визначених у п. 3.4. цієї Акції; 
- за порядок та/або формування списку платіжних операцій, які здійснені Учасниками Акції 

протягом Періоду проведення Акції. 

 


