ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Крути колесо – отримуй подарунки від Mastercard»
(далі – «Правила» та «Акція» відповідно)
1. ЗАМОВНИК ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ
1.1. Замовником Акції є Представництво Masterсard Europe SA в Україні (далі – «Замовник»), розташоване за адресою: 01030,
Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, офіс 404а.
1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ТМА КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ» (далі – «Виконавець»),
розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 13а.
2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
2.1. Участь в Акції мають право взяти дієздатні фізичні особи-громадяни України, яким виповнилося 18 років (далі – «Потенційні
учасники») та які є власниками карток Mastercard ® будь-якого рівня, емітованих будь-яким банком України (надалі –
«Картка»/«Картки»).
2.2. 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 пункту 2.2. Правил (далі – «Учасник Акції»/«Учасники Акції»).
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 та/або Партнером, та/або Організатором;
4)
чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених у п. 2.2;
5)
зареєстровані учасники програми Mastercard® Більше до початку Періоду проведення Акції, що зазначений у п. 3.1. Правил.
2.4. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою та не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор.
3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Період проведення Акції – з 09 жовтня 2017 року по 27 листопада 2017 року включно (далі – «Період проведення Акції»).
3.2. Акція проводиться на території супермаркетів і станцій Київського метрополітену (далі – «Місце проведення Акції») за
Адресною програмою, що зазначена в Додатку № 1 до цих Правил.
4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ
4.1. Інформування про умови Акції проводиться в Місці проведення Акції (п. 3.2. Правил) шляхом проведення усного інформування
про умови Акції протягом періоду проведення Акції та у розділі Пропозиції та акції на сайті Замовника mastercard.ua
5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
5.1. Щоб взяти участь в Акції, Потенційному учаснику, що відповідає вимогам п. 2. цих Правил, необхідно:
5.1.1. у період проведення Акції здійснити транзакцію Карткою будь-якого рівня, емітованою будь-яким банком України, у місцях
проведення Акції, згідно з п. 3.2. Правил, з оплати товарів у супермаркетах та/або здійснити оплату послуг (оплата за проїзд) у
Київському метрополітені в Місцях проведення Акції, згідно з п. 3.2. Правил (надалі – «Транзакція»), що має бути обов’язково
підтверджено наявністю розрахункових документів (фіскальних або товарних, належно оформлених чеків);
5.1.2. пред’явити та зареєструвати розрахунковий документ/розрахункові документи (фіскальні або товарні, належно оформлені
чеки), що підтверджують здійснення покупки Товарів у супермаркетах та/або оплати послуг (оплата за проїзд) у Київському
метрополітені в Місцях проведення Акції, згідно з п. 3.2. Правил, представникам Виконавця;
5.1.3. зареєструватися в програмі Mastercard® Більше в присутності представників Виконавця й отримати Гарантований Подарунок
Акції (надалі – «Гарантований Подарунок»), що буде визначений шляхом обертання конструкції «Колесо Spin&Win»*.
*Під конструкцією «Колесо Spin&Win» мається на увазі колесо, яке має поле, що складається з секторів із зображенням Подарунків
Акції та нерухомої стрілки. Представник Виконавця допомагає запустити «Колесо Spin&Win» Учаснику Акції для розіграшу
Гарантованих Подарунків. Коли Колесо «Spin&Win» зупиняється, представник Виконавця Акції оголошує сектор, на який вказує
стрілка Колеса «Spin&Win» після свого оберту, з зображенням відповідного Гарантованого Подарунка.
5.2. Кожен Учасник Акції може отримати тільки один Гарантований Подарунок протягом Періоду проведення Акції згідно з п. 3.1.
Правил.
5.3. Дані про кожну Транзакцію, яка відповідає умовам участі в Акції, зазначеним у п. 2.1. та 5.1. Правил, Виконавець заносить до
бази Учасників Акції, які мають право на отримання Гарантованих Подарунків, зазначених у п. 6.1. цих Правил (надалі – «База
Акції»). Учасники Акції ідентифікуються за номером мобільного телефону, вказаного під час реєстрації у програмі Mastercard®
Більше.
5.4. Замовник має право вносити зміни до цих Правил на власний розсуд.
6. ФОНД ГАРАНТОВАНИХ ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ
6.1. Фонд Гарантованих Подарунків Акції складається з:
6.1.1. Сертифікат подарунковий новий 50грн – 970 штук;
6.1.2. Еко-сумка з логотипом – 970 штук;
6.1.3. 9617 00 00 00 Термос-кружка 0,45Л, нержавіюча сталь, колір чорний з лого – 720 штук;
6.1.4. 9617 00 00 00 Термос-кружка 0,45Л, нержавіюча сталь, колір білий з лого – 250 штук;
6.1.5. 6601 99 11 00 Парасоля складна автомат чорна – 970 штук;
6.1.6. X-Digital Corato 416 16” Black, рюкзак – 240 штук;
6.1.7. Навушники Philips SHE3555BK/00 Black – 290 штук;

6.1.8. Автономний акумулятор PowerSlim, ємність 2500mA/h – 240 штук.
6.2. Дотримання вимог законодавства з оподаткування вартості доходів у результаті отримання Учасниками Акції Гарантованих
Подарунків, що зазначені в п. 6.1. Правил, забезпечує Виконавець відповідно до вимог законодавства України.
6.3. Учасник Акції під час отримання відповідного Гарантованого Подарунка підписує заяву-підтвердження про отримання
відповідного Гарантованого Подарунка, форму якої визначає Виконавець на власний розсуд (далі – «Заява-підтвердження»).
6.4. Фонд Гарантованих Подарунків Акції обмежений і становить кількість, зазначену в п. 6.1. цих Правил. Гарантовані Подарунки
призначені для особистого використання Учасниками Акції та не можуть мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення.
6.5. Замовник залишає за собою право збільшити/зменшити загальний Фонд Подарунків Акції, зазначених у п. 6.1. Правил, або
включити в Акцію додаткові Подарунки, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявних Гарантованих
Подарунків.
6.6. Виконавець та/або залучені ним треті особи забезпечують передачу/вручення Гарантованих Подарунків Учасникам Акції.
6.7. Гарантовані Подарунки можуть бути отримані Учасниками Акції, що одержали право на їх отримання, тільки на умовах,
визначених у цих Правилах.
6.8. Зовнішній вигляд і зміст Гарантованих Подарунків можуть відрізнятися від їх зображень на рекламних матеріалах Акції, а також
не відповідати сподіванням Учасників Акції.
6.9. Замовник/Виконавець не несуть жодної відповідальності за подальше використання Гарантованих Подарунків Учасниками
Акції після їх одержання, за неможливість Учасниками Акції скористатися наданими Гарантованими Подарунками з будь-яких
причин, а також за можливі наслідки використання таких Гарантованих Подарунків.
7.
ІНШІ УМОВИ
7.1. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за достовірність наданої Учасниками Акції інформації про себе.
7.2. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
7.3. У будь-якому випадку відповідальність Виконавця обмежується сумою Гарантованого Подарунка.
7.4. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість отримання Учасником Акції Гарантованого Подарунка у
зв’язку з будь-якими обставинами, що перебувають поза межами контролю Замовника/Виконавця.
7.5. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не
врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Замовник. Рішення Замовника є остаточним та оскарженню не підлягає.
7.6. Ці Правила розміщуються в Місці проведення Акції. Замовник/Виконавець залишають за собою право розміщувати додаткову
інформацію про Акцію в порядку, передбаченому в п. 4.1. цих Правил.
7.7. 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 Гарантованого Подарунка, при цьому така особа не має права
на одержання від Замовника /Виконавця та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.
7.8. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») Учасникам Акції повідомляється, що:
7.8.1. володільцем і розпорядником персональних даних Учасників Акції є Виконавець;
7.8.2. персональні дані Учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних
відносин, податкових відносин і відносин у сфері бухгалтерського обліку;
7.8.3. з метою обробки персональних даних обробляються ім'я, прізвище, по батькові, паспортні дані (у разі потреби), контактний
номер телефону (у разі потреби), адреса електронної пошти (у разі потреби), реєстраційний номер облікової картки платника податків
(у разі потреби), адреса реєстрації/проживання (у разі потреби);
7.8.4. з персональними даними будуть відбуватися такі дії: збір, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення,
використання та поширення (реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;
7.8.5. персональні дані Учасників Акції без отримання від них окремої згоди та/або без повідомлення можуть бути передані третім
особам для здійснення мети, зазначеної в п. 7.8.2. цих Правил. Крім того, передача третім особам персональних даних Учасників
Акції без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України
«Про захист персональних даних», і тільки (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав
людини;
7.8.6. учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Володільцю (Виконавцю) персональних
даних письмовий запит за адресою, вказаною в цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання
Гарантованих Подарунків Акції;
7.8.7. учасники Акції мають всі права, передбачені статтею 8 Закону. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності в разі
невиконання своїх зобов’язань унаслідок надання Учасником Акції неповних, застарілих, недостовірних персональних даних.
7.9. У разі відмови Учасника Акції від Гарантованого Подарунка, Замовник/Виконавець не приймають і не розглядають будь-які
претензії Учасника Акції з цієї причини.
7.10. Виконавець/Замовник не несуть відповідальності за:
- неотримання Учасником Акції Гарантованого Подарунка з вини самого Учасника Акції;
- за відмову Учасника Акції від одержання Гарантованого Подарунка, якщо в ньому не виявлено ніяких технічних невідповідностей;
- інші обставини, які не залежать від Замовника/Виконавця.
Виконавець /Замовник не сплачують Учаснику Акції жодних компенсацій.
7.11. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Виконавець та/або Замовник не зобов’язані вести листування з потенційними
учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Учасників Акції
на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.
7.12. Правила затверджені Замовником і діють протягом строку проведення Акції.

Додаток № 1
до Офіційних Правил Акції «Крути колесо – отримуй подарунки від Mastercard»
Акція проводиться на території супермаркетів і станцій Київського метрополітену за такою Адресною програмою в період з
09 жовтня 2017 року по 27 листопада 2017 року включно:

АДРЕСА

ДАТИ РОБОТИ

Сільпо, вул. Січових Стрільців, 37/41

09–10.10.2017

Сільпо, вул. Білоруська, 2

11–12.10.2017

Сільпо, пл. Спортивна, 1а

13–15.10.2017

Сільпо, вул. Срібнокільська, 3

16–17.10.2017

Сільпо, вул. Павла Тичини, 1в

18–20.10.2017

Сільпо, вул. Олександра Мишуги, 4

21–22.10.2017

Сільпо, вул. Оленівська, 3

23–24.10.2017

Сільпо, вул. Сагайдачного, 41

25–26.10.2017

Сільпо, Дніпровська набережна, 33

27–29.10.2017

Сільпо, вул. Полярна, 20д

30–31.10.2017

Сільпо, Чоколівський бульвар, 6

01–03.11.2017

Сільпо, вул. Берковецька, 6д

04–05.11.2017

Сільпо, вул. Олеся Гончара, 96

06–07.11.2017

Сільпо, просп. Перемоги, 47

08–09.11.2017

Сільпо, вул. Шептицького, 4

10–12.11.2017

Сільпо, вул. Омеляновича-Павленко, 4

13–14.11.2017

Сільпо, вул. Борщагівська, 154а

15–17.11.2017

Станція метро «Лівобережна»

18.11.2017

Станція метро «Контрактова площа»

19.11.2017

Станція метро «Палац Спорту»

20.11.2017

Станція метро «Олімпійська»

21.11.2017

Станція метро «Хрещатик»
Станція метро «Площа Льва
Толстого»
Станція метро «Печерська»

22.11.2017

Станція метро «Золоті ворота»

25.11.2017

Станція метро «Лук'янівська»

26.11.2017

Станція метро «Дружби народів»

27.11.2017

23.11.2017
24.11.2017

