ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВОЇ АКЦІЇ «iPhone 13 або капощі?!»
м. Київ, Україна

від 07 жовтня 2021 року

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці Правила рекламної акції (далі - Правила) визначають умови та порядок проведення
рекламно-маркетингової акції «iPhone 13 або капощі?!» (далі - Рекламна акція або Акція).
1.2. Організатором рекламної Акції є: ТОВ «АМБІТЛЕНД МЕНЕДЖМЕНТ» ЄДРПОУ
37102272 (01011, м. Київ, Печерський район, Печерський узвіз, 15), в особі директора Бережнюк
Катерини Іванівни, а Виконавцем рекламної акції є Фізична особа-підприємець Росчис Наталія
Анатоліївна, яка діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця №
26770000000003933 від 25.01.2010 року (надалі кожен окремо, відповідно – Організатор та
Виконавець).
1.3. Акція є безоплатною для Учасників проводиться з метою формування та підтримки
обізнаності споживачів, збільшення обсягів продажу послуг Організатора, а також задля
формування позитивного комерційного іміджу Організатора і популяризації його торгової
марки/знаку для товарів і послуг.
1.4. Дана Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи
конкурсом. Подарунковий фонд Акції не формується з внесків Учасників Акції та за отримання
права на участь в Акції кошти у будь-кому вигляді не вимагаються і не приймаються Організатором
та Виконавцем.
1.5. Акція проводиться у відповідності до умов даних Правил.
1.6. Учасник Акції - фізична особа (з урахуванням обмежень, визначених в ст.5 Правил), що
повністю та правильно виконала умови цих Правил для того, щоб взяти участь в Акції.
1.7. Переможець Акції (Одержувач) – фізична особа, Учасник Акції, який виконав умови цих
Правил та здобув право на Подарунку Акції, передбачені ст.3 цих Правил.
1.8. Персональні дані Учасника - сукупність персональних даних, які Учаснику необхідно
надати для участі в Акції та/або отримання Подарунку Акції.
1.

2 .СТРОКИ, МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
2.1. Період, протягом якого можна стати (зареєструватись) Учасником Акції триває з 10:00:00
години за київським часом з «13» жовтня 2021 року до 14:00:00 години за київським часом «31»
жовтня 2021 року. («Період проведення Акції »).
2.2. Акція проводиться на території маркет-моллу «Даринок», що розташований за адресою: м.
Київ, вул. Магнітогорська 1А, будівля літ. «2» (далі – ТРЦ).
2.3.
Визначення
переможців
Акції,
здійснюється
в
два
тури:
1 тур: «30» жовтня 2021р. о 16:00:00 години за київським часом
2 тур: «31» жовтня 2021р. о 16:00:00 години за київським часом
3. ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД АКЦІЇ
3.1. Загальний Подарунковий фонд Акції є обмеженим та складається з:
 Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 128Gb - 2 шт, а саме:
в 1у турі «30» жовтня 2021р. буде розіграно 1 шт.
в 2у турі «31» жовтня 2021р. буде розіграно 1 шт.
Організатор та Виконавець залишають за собою право змінити кількість та/або найменування і
характеристики Подарунків або додатково включити в жеребкування Акції інші подарунки, не
передбачені цими Правилами, шляхом внесення відповідних змін/доповнень до цих Правил.
3.2. Загальний Подарунковий фонд Акції забезпечується за рахунок Виконавця.
3.3. Оподаткування Подарункового фонду здійснюється та сплачується Виконавцем самостійно
відповідно до вимог передбачених чинним законодавством України.
3.4. Зовнішній вигляд і зміст Подарунків Акції можуть відрізнятися від їх зображень на рекламних
матеріалах Акції, а також не відповідати сподіванням Учасників Акції. Виплата грошового
еквіваленту не допускається.
3.5. Переможець Акції може отримати відповідний Подарунок Акції лише один раз в межах
відповідного розіграшу Подарунку за всю Акцію, що врегульована цими Правилами. Подарунки
Акції можуть бути отримані Переможцями Акції, тільки на умовах, визначених у цих Правилах.
3.6. У разі відсутності у Переможців можливості/бажання використати/отримати Подарунку
з причин, які не залежать від Виконавця/Організатора, Виконавець /Організатор не сплачують

таким
Переможцям
жодних
компенсацій,
використання/отримання Подарунку.

пов’язаних

з

такою

неможливістю

4. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ
4.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою розміщення цих Правил
на Сайті www.darynok.ua, та на сторінках у соціальних мережах: https://www.facebook.com/darynok
(надалі – сайти Акції) та на інфостійках маркет-молл «Даринок».
4.2. Результати Акції будуть опубліковані Сайті www.darynok.ua, на інфостійках маркет-молл
«Даринок», у соц. мережах Facebook та Instagram.
4.3. Організатор Акції має право на зміну загального періоду проведення Акції, Території
проведення Акції, місця проведення Акції, а також усіх інших умов Акції шляхом внесення змін та
доповнень до цих Правил. Зміни та/або доповнення цих Правил Акції можливі у випадку їх
затвердження Організатором та оприлюднення у тому ж порядку, що визначено для інформування
про Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, та
поширюються на всіх Учасників Акції, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо
змінами та доповненнями до цих Правил.
5. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
5.1. В Акції можуть приймати участь громадяни України та особи, які мають чинні паспорт
громадянина України, посвідку на постійне проживання в Україні та ідентифікаційний код, видані у
встановленому законодавством України порядку, що на момент початку Акції досягли 18 років та
які в період проведення Акції виконали умови участі, визначені в цих Правилах.
Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими
Правилами, підтверджує свою згоду на необмежене використання та обробку його персональних
даних чи фотозображень Учасника та зобов’язується дотримуватися цих Правил Акції.
5.2. Учасником вважається особа, яка відповідає вимогам цього розділу та іншим положенням
даних Правил та належним чином виконала усі умови даних Правил.
5.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання
ними умов даних Правил:
5.3.1. Працівники Організатора/Виконавця Акції та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти,
брати/сестри, батьки), а також Орендарі (Суборендарі) маркет-моллу «Даринок»;
5.3.2. Особи віком до 18 років;
5.3.3. Особи, що не є громадянами України та особи, і не мають посвідки на постійне проживання
в Україні та ідентифікаційного коду.
5.4. Участь в Акції обмеженодієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного
законодавства України. Організатор та Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність
та/або дієздатність Учасників Акції та не несуть відповідальності за будь-які наслідки дій, вчинених
з перевищенням правоздатності та/або дієздатності Учасників Акції.
5.5. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
5.5.1. Дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
5.5.2. Вказувати повні, коректні та достовірні відомості про себе, визначені у цих Правилах;
5.5.3. Не завдавати незручностей та не чинити перешкод для участі в Акції іншим Учасникам;
5.5.4. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.
5.6. Надання Учасником Акції невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у тому числі
вигаданих, звільняє Організатора/Виконавця від обов’язку вручити Подарунок Акції, і такий
Учасник, який здобув право на отримання Подарунку, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі
дані, втрачає право на отримання такого Подарунку.
5.7. Беручи участь в Акції, Учасник розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана
ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором або
залученими ним третіми особами з метою проведення Акції, вчинення всіх необхідних пов’язаних з
нею дій (в тому числі, але не виключно, інформування про результати Акції як в рекламі, так і в
інший спосіб), а також подальшого можливого надсилання Учаснику інформації, в тому числі
рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції Організатора, а також з іншими цілями,
визначеними цими Правилами.
5.8. Приймаючи умови даних Правил, Учасники тим самим надають згоду на таку обробку (в тому
числі на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення,
використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення
персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем без
отримання додаткового, окрім визначеного в цих Правилах, дозволу на здійснення такої обробки)
персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими

Організатором Акції особами та підтверджують своє повне розуміння та необхідну
поінформованість щодо мети обробки інформації, що надається. Обробка персональних даних
здійснюється Організатором/Виконавцем з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних
від несанкціонованого розповсюдження.
5.9. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне
використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції або залученими ним третіми
особами, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне
законодавство України (в тому числі шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди,
зокрема, на безоплатне використання імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших
матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право
публікації (в тому числі його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких
друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації,
повідомлень (в тому числі рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією,
часом та способом використання, і таке використання є безкоштовним та жодним чином не
відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою уповноваженою ним третьою особою.
Надання такої згоди розглядається як згода Учасника у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного
Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
5.10. Організатор Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої від
Учасників інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо
недоторканності особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи
стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні права на законних
підставах та у порядку, що визначений чинним законодавством України.
5.11.Організатор/Виконавець Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсними будь-яку
реєстрацію, а також забороняти подальшу участь в Акції будь-якій особі, яка підроблює або
отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або проведення Акції, або ж діє, порушуючи дані
Правила, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати
або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана з Акцією.
6.ПОРЯДОК УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ
6.1. Для прийняття участі в Акції (набуття статусу Учасника Акції) Учасник має виконати наступні
дії:
6.1.1. В період проведення Акції необхідно зареєструватись на сайті www.darue.darynok.ua
заповнивши всі обов'язкові поля.
6.1.2. Після проходження реєстрації Учаснику надходить смс повідомлення з його унікальним
номером.
6.1.3. Реєстрація Учасників Акції згідно п. 6.1.1 та 6.1.2 діє з 10:00 «13» жовтня 2021р. до 14:00
«31» жовтня 2021 р. УВАГА! Один Учасник має можливість зареєструватись лише один раз для
участі в Акції для отримання Подарунків Акції, зазначених в п.3.1. Правил, протягом всього періоду
проведення Акції, за умови виконання всіх умов цих Правил.
6.2. Визначення Учасника, який отримає право на отримання Подарунку (далі - «Переможець»),
здійснюється відповідно до цих Правил та з дотриманням наступної процедури:
6.2.1. Визначення Переможця відбувається в дні розіграшів Подарунків «30» та «31» жовтня 2021
р. о 16:00 в приміщеннях Організатора, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1а
(на 1му поверсі на головній сцені маркет-моллу «Даринок»). На момент проведення онлайн
жеребкування Учасник, що прийняв участь в Акції, зобов’язується при собі мати унікальний номер
учасника Акції (який надсилається в смс під час реєстрації), оригінал паспорту громадянина
України (або посвідки на постійне проживання в Україні) та ідентифікаційний код. Особиста
присутність Учасника, при визначенні Переможця - є обов'язковою.
6.2.2. База Учасників розіграшу вигружається для перевірки правильності всіх даних за 2 (дві)
години до початку кожного туру розіграшу, а саме о 14:00 «30» та «31» жовтня 2021 р.
Учасники, що реєструються в дні розіграшів після зазначеного часу можуть приймати участь у
наступному турі розіграшу після поточного.
6.2.3. Переможець/ці будуть визначені онлайн за допомогою Програмного алгоритму обрання
випадкового числа із заданої бази даних сайту https://darue.darynok.ua/, який виключає будь-яке
людське втручання (надалі за текстом – Програмний алгоритм). Розіграш відбувається виключно
серед Учасників, які виконали всі умови і правила Акції, а результати розіграшу виводиться на
головний екран. Трансляція генерування списку переможців відбуватиметься на головному екрані

маркет-моллу «Даринок». Номер Переможця оголошується тричі з періодичністю 10 секунд. У разі
відсутності особи з оголошеним номером протягом 20 секунд з моменту останнього оголошення,
представники Організатора Акції, оголошують факт відсутності названої особи, що фіксують у
протоколі, анулюють попередній результат і право на отримання Подарунку надається наступному
номеру визначеному Програмним алгоритмом. При цьому номер попереднього відсутнього
Учасника, залишається в базі учасників і продовжує участь у наступних розіграшах.
6.2.4. На момент проведення онлайн жеребкування Учасник, що визначений як Переможець,
зобов’язується при собі мати смс-повідомлення з унікальним номером учасника акції (який
надсилається під час реєстрації), оригінал паспорту громадянина України (або посвідки на постійне
проживання в Україні) та ідентифікаційний код і надає право Виконавцю Акції зробити ксерокопію
вищезазначених документів.
6.2.5. Результати визначення Переможця Акції, який отримав право на отримання Подарунку
оформляється протоколом, який підписується представниками Організатора/Виконавця. За
результатами засідання Оргкомітету складається протокол, який містить прізвище, ім’я і побатькові Переможця, його паспортні дані, ідентифікаційний код, а також найменування відповідного
Подарунку на отримання якого має право Переможець.
6.2.6. Процедура вручення Подарунків Переможцям відбувається виключно в день проведення
розіграшу та визначення Учасника Переможцем із дотриманням умов вказаних в п.6.2 цих Правил.
6.2.7. Номера, які за результатами розіграшу були визначеними як Переможці і їх власники
отримали Подарунок, подальшу участь у розіграші наступних Подарунків не беруть і вилучаються
зі списків наступних розіграшів.
6.2.8. Для проведення Акції та/або здійснення процедури визначення Переможця, Організатор
має право залучати третіх осіб без попереднього повідомлення Учасників Акції щодо такого
залучення. Відповідальність за дії залучених до Акції третіх осіб – в повному обсязі несе
Організатор.
6.3. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними
Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Учасники Акції, беручи участь в Акції,
добровільно погоджуються надати Виконавцю Акції інформацію (включаючи особисту), визначену
Виконавцем Акції як необхідну для отримання відповідного Подарунку Акції.
6.4. Подарунок Акції поверненню чи обміну не підлягають. Виплата грошового еквіваленту не
допускається.
7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Всі листи та фотозображення, спрямовані на адресу Акції, стають власністю Організатора і не
підлягають поверненню або грошовій компенсації.
7.2. Організатор не несе відповідальності за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками
обов'язків, пов'язаних з участю в Акції та отриманням Подарунків.
7.3. Організатор не несе відповідальності за якість та оперативність роботи мобільних операторів,
інтернет-провайдерів.
7.4. Організатор не несе відповідальності за будь-які технічні збої, що мають відношення до
реєстрації Учасників, а також інші обставини, які не залежать від їх волі, зокрема (але не
виключно): збої в роботі мережі Інтернет або збої в роботі приладів, використовуваних Учасниками
для реєстрації.
7.5. Організатор не несе відповідальності за використання Подарунку Учасником, після його
здобуття. З моменту здобуття Подарунку Учасником Акції останній несе ризик наслідків його
використання, втрати або псування.
7.6. Суперечки між Організатором/Виконавцем та учасниками Акції розглядаються в судовому
порядку відповідно до законодавства України.
7.7. Організатор та Виконавець не відповідають за будь-які витрати Учасника, пов’язані з
отриманням та подальшим використанням Подарунків Акції.
7.8. Організатор та Виконавець Акції не несуть відповідальність за неможливість отримання
переможцями Подарунків Акції з будь-яких причин, які не залежать від Організатора/Виконавця
Акції. При цьому такі Учасники позбавляються права на отримання від Організатора/Виконавця
Акції будь-якої компенсації.
7.9. Всі можливі претензії учасників Акції відносно організації Акції повинні бути адресовані
Виконавцю, протягом 10 днів з моменту закінчення її проведення.
7.10. При участі в Акції, Учасникам забороняється використовувати матеріали та фотозображення,
які: містять або посилаються на віруси та інші шкідливі програми та файли, які здатні порушити

нормальну роботу комп'ютерного обладнання або ПЗ; порушують авторські або суміжні права
третіх осіб; містять будь-які еротичні чи порнографічні зображення або тексти; розпалюють
міжнаціональну, расову чи релігійну ворожнечу, пропагують фашизм, комуністичний та націоналсоціалістичний режими (нацистський) тоталітарний режим, містять сцени насильства або
закликають до жорстокого поводження з тваринами; ображають інших користувачів та/або носять
непристойний характер; іншим чином порушують чинне законодавство України.
7.11. Організатор та Виконавець залишають за собою право в будь-який момент вводити додаткові
обмеження, що перешкоджають шахрайству в Акції. У разі виявлення будь-якої спроби несумлінної
поведінки Учасника Акції він може бути усунений від участі в Акції. Організатор самостійно
здійснює оцінку сумлінності участі в Акції на підставі наявних у них можливостей і з урахуванням
положень чинного законодавства України і цих Правил.
7.12. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності у випадку настання непереборних
обставин таких як епідемія, пандемія, стихійне лихо, пожежа, паводок, військові дії будь-якого
характеру, блокади, істотні зміни в законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші
обставини, які не підвладні контролю з їхньої сторони.
7.13.Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це
заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в
мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією,
технічними
неполадками
або
будь-якою
іншою
причиною,
неконтрольованою
Організатором/Виконавцем, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність,
цілісність або належне проведення Акції, Організатор та Виконавець можуть на свій власний
розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції або ж визнати
недійсними будь-які реєстрації.
7.14. Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються на основі чинного
законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і
при не врегульованих Правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається
Організатором/Виконавцем. Рішення Організатора та Виконавця з усіх питань, пов'язаним з
проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду.
7.15. Усі результати Акції є остаточними й не підлягають перегляду чи оскарженню.
7.16. Ці Правила є єдиними офіційними правилами участі в Акції.
7.17. Ці Правила, а так само як і будь-які зміни до них набувають чинності з моменту їх розміщення
Виконавцем чи Організатором на ресурсах, зазначених в розділі 4 цих Правил.
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