Офіційні правила
Назва рекламної акції за умовною назвою «День Народження
Мʼясомаркет»
(далі – «Правила» та «Рекламна акція» відповідно)
в редакції від 14.07.2022 року
Приватне акціонерне товариство «МХП», далі - “Замовник”, в особі директора Пташника Д.П., який
діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЛС ІНТЕРНЕШНЛ", далі “Виконавець”, в особі Директора Сосніна В.М., який діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей
Додаток до Договору (надалі –«Додаток») та затвердили ці Офіційні правила Рекламної акції «День
народження М’ясомаркет» (надалі – Рекламна акція) про наступне:
1. Замовник та Виконавці Рекламної акції
1.1.
Замовником Рекламної акції є ПрАТ «МХП» (надалі – «Замовник»). Місцезнаходження
Замовника: (08800, Київська обл., Обухівський район, місто Миронівка, вул. Елеваторна, будинок 1, код
ЄДРПОУ 25412361..
1.2.
Виконавцем Рекламної акції є ТОВ «Палс Інтернешнл» (надалі – «Виконавець»).
Місцезнаходження Виконавця: вул. Багговутівська, 17-21, м. Київ, 04107, ЄДРПОУ: 32962738.
2. Мета проведення Рекламної акції та інформаційна підтримка Рекламної акції
2.1. Метою проведення Рекламної акції є збільшення обсягів продажу в магазинах «М’ясомаркет»,
привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції, що розповсюджується Замовником
в рамках його господарської комерційної діяльності.
2.2. Офіційні правила Рекламної акції (надалі – «Правила») розміщуються на сайті
https://myasomarket.com.ua (надалі – «Сайт») у межах строку проведення акції.
2.3. Стисла інформація про строки проведення Рекламної акції, її правила та умови буде доступна:
- в торгових точках на полицях (Стопері, воблери), штендер а 1 на вході в ТТ;
- Viber інформування клієнтської бази зі сторони партнера;
- Розміщення інформації про акції на сайті та соціальних мережах.
2.4. Правила Рекламної акції можуть бути змінені та/або доповнені Замовником Рекламної акції протягом
усього Періоду проведення Рекламної акції. Зміна та/або доповнення Правил Рекламної акції можливі у
випадку їх затвердження Замовником Рекламної акції та оприлюднення шляхом розміщення нової
редакції Правил на Сайті. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо
інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.
2.5. УВАГА! Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, ці
Правила не є публічною обіцянкою винагороди або умовами конкурсу.
3. Строк (тривалість) та територія (місце) проведення Рекламної акції
3.1.
Рекламна акція діє в період з 15 липня 2022 року по 14 серпня 2022 року включно (далі – Строк
проведення акції). Реєстрація в Рекламній акцій відбувається до 23:59:00 за Київським часом 14.08.2022
року.
3.2. Рекламна акція проводиться ексклюзивно в магазинах «М’ясомаркет» по всій мережі (детальний
перелік вказаний в Додатку 1 до цих Правил), та по всій території України, за винятком тимчасово

окупованих територій України, на якій органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої
повноваження та/або територій територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних
(бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) (надалі – «Територія
проведення Рекламної акції»). Замовник/Виконавець Рекламної акції не несуть відповідальності за
вивезення упаковок продукції за межі території проведення акції. Виконавець/залучені ними треті особи
надсилає (вручає) Заохочення Переможцям Рекламної акції лише в межах Території проведення
Рекламної акції.
4. Продукція, яка бере участь в Рекламній акції
4.1. В Рекламній акції беруть участь будь-які товари, що є придбаними в мережі магазинів «М’ясомаркет»
(сукупно надалі іменується – «Акційна продукція»).
4.2. Ця Рекламна акція дійсна лише для кінцевих споживачів Акційної продукції, що здійснюють її
придбання для власного споживання без комерційної мети.
5. Учасники Рекламної акції
5.1. В Рекламній акції можуть брати участь лише учасники програми лояльності «Їмо», які мають карти
лояльності «Їмо» та є дієздатними фізичними особами – громадянами України, яким на момент
проведення Рекламної акції вже виповнилось 18 років (далі – «Учасник» або «Учасники»), володіють
або на законних підставах використовують номер мобільного телефону, що відповідає вимогам п. 5.3. цих
Правил, та які у межах Строку проведення Рекламної акції здійснили покупку Акційної продукції, що
вказана в п. 4.1. Правил, та повністю погоджуються з умовами цих Правил.
5.2. Не визнаються Учасниками та не мають права брати в ній участь:
- працівники Замовника, Виконавця та члени їхніх сімей (чоловік або дружина, дитина, брат,
сестра, батько, мати, дід, баба);
- власники, працівники чи представники організацій, які виробляють або реалізують
продукцію в магазинах «М’ясомаркет» та члени їхніх сімей;
- власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та
проведення Рекламної акції, та члени їхніх сімей;
- іноземці та особи без громадянства;
5.3. Учаснику для ідентифікації необхідно мати номер мобільного телефону українського GSMоператора.
5.4. Учасник під час участі у Рекламній акції зобов’язується:
- дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
- 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 та участі інших Учасників
в Рекламній акції;
- не здійснювати дій, що можуть завдати шкоди іншим учасникам Рекламної акції.
5.5. Беручи участь в Рекламній акції, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими
Правилами, погоджується з цими Правилами та надає повну й безумовну згоду з ними, а також надає
згоду Виконавцю, Замовнику та Технічному партнеру на збір та обробку своїх персональних даних для
цілей, зазначених в цих Правилах.
5.6. Учасник, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Рекламній акції та
право на отримання Заохочень Рекламної акції.
6. Фонд Заохочень
6.1 Фонд Заохочень Рекламної акції (надалі разом - Заохочення) складається з:
6.1.1. Заохочення 1:
-150 нарахування бонусних балів на карту лояльності «Їмо» (+1000 балів);
- 100 кухонних наборів рукавиця + прихватка «М’ясомаркет»;
- 240 еко-сумок «М’ясомаркет».
6.1.2. Заохочення 2:

- Електро гриль – 2 шт.;
- Пароварка – 5 шт.;
- Електро м’ясорубка – 3 шт.
6.2 Кількість Заохочень обмежена та складає визначену цими Правилами кількість. Загальна кількість
Заохочень може бути змінена за самостійним рішенням Замовника шляхом одностороннього внесення
відповідних змін до цих Правил.
6.3 Характеристики
Заохочень,
зазначених
в
цьому
розділі
Правил,
їх
колір,
виробники/зміст/наповнення, тощо визначаються на розсуд Замовника. Зовнішній вигляд Заохочень може
відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах та на акційній сторінці Сайту. За якість
та технічні характеристики Заохочень відповідальність несуть відповідні виробники таких
товарів/безпосередні надавачі послуг.
6.4 Грошовий еквівалент Заохочень не нараховується та не виплачується. Всі Заохочення обміну та
поверненню не підлягають. Замовник/Виконавець не несуть ніякої відповідальності по відношенню до
подальшого використання Заохочень Учасниками після їх одержання, за неможливість Учасниками
скористатись наданими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання
таких Заохочень.
6.5 Заохочення можуть бути отримані Учасниками, що здобули право на отримання таких Заохочень,
тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.
6.6. Переможець Рекламної акції, отримуючи відповідне Заохочення Рекламної акції, розуміє, що таке
Заохочення є доходом цього Переможця Рекламної акції та вважається додатковим благом, що
відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такої
фізичної особи, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами діючого законодавства України. Та
це може, відповідно, вплинути на умови отримання такою фізичною особою – переможцем Рекламної
акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг,
компенсацій тощо. Переможець Рекламної акції, при цьому, самостійно приймає рішення про участь в
Рекламній акції та отримання ним Заохочення та наслідки таких дій. Замовник/Виконавець Рекламної
Рекламній акції не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцями Рекламної акції
додаткового блага (доходу) у вигляді Заохочень Рекламної акції.
6.7. Дотримання вимог законодавства щодо оподаткування вартості доходів у результаті отримання
відповідних Заохочень забезпечується Виконавцем Рекламної акції відповідно до вимог законодавства
України.
6.8. За одним чеком (за одну здійснену купівлю товарів від 250 грн) один Учасник Рекламної акції може
виграли лише одне (1) Заохочення 1 або одне (1) Заохочення 2.
7.3. Умови участі в Рекламній акції та умови визначення Учасників, які мають право на отримання
Заохочень
7.1
Для того щоб взяти участь в Рекламній акції, особі, яка відповідає вимогам розділу 5 даних Правил,
необхідно бути власником карти лояльності «Їмо» та зробити покупку на суму від 250,00 грн. одним
чеком в мережі магазинів «М’ясомаркет» (список яких вказаний в Додатку №1 до цих правил) у межах
строку проведення Рекламної акції, що визначений в п. 3.1. Правил, відповідно до вимог Правил.
7.2
Етапи розіграшу Заохочень розділено на п’ять етапів.
7.2.1. Заохочення 1, визначені пунктом 6.1.1., будуть розігруватись у наступній кількості та у
наступному порядку:

25 липня 2022 року – до розіграшу беруться чеки Учасників, які здійснили покупки товарів у
період з 15.07.2022 року по 24.07.2022 року (37 нарахувань на карту лояльності «Їмо», 25 кухонних
наборів рукавиця + прихватка «М’ясомаркет», 60 еко-сумок «М’ясомаркет»;

01 серпня 2022 року – до розіграшу беруться чеки Учасників, які здійснили покупки товарів у
період з 25.07.2022 року по 31.07. 2022 року (38арахувань нарахувань на карту лояльності «Їмо», 25
кухонних наборів рукавиця + прихватка «М’ясомаркет», 60 еко-сумок «М’ясомаркет»;

08 серпня 2022 року – до розіграшу беруться чеки Учасників, які здійснили покупки товарів у
період з 01.08.2022 року по 07.08.2022 року (37 нарахувань нарахувань на карту лояльності «Їмо», 25
кухонних наборів рукавиця + прихватка «М’ясомаркет», 60 еко-сумок «М’ясомаркет»;


15 серпня 2022 року – до розіграшу беруться чеки Учасників, які здійснили покупки товарів у
період з 08.08.2022 року по 14.08.2022 року (38 нарахувань нарахувань на карту лояльності «Їмо», 25
кухонних наборів рукавиця + прихватка «М’ясомаркет», 60 еко-сумок «М’ясомаркет».
7.2.2. Заохочення 2, визначені пунктом 6.1.2., будуть розігруватись у наступному порядку:

15 серпня 2022 року – розіграш Заохочення 2 серед усіх учасників, які зробили покупки, відповідно
до пункту 7.1. Правил. Чеки, які були визначені як такі, що перемогли у попередніх етапах розіграшу, не
приймають участі у розіграші Заохочення 2.
7.3.
У день розіграшу Заохочення № 1 згідно з п. 7.2. цих Правил серед бази даних за результатами
випадкової вибірки за допомогою ресурсу «random.org» визначається основний Учасник, який має право
на отримання Заохочення № 1 та резервний Учасник, який має право на отримання Заохочення № 1.
7.4.
Резервний Учасник, що був визначений другим за результатами випадкової вибірки за допомогою
ресурсу «random.org» набуває право на отримання Заохочення № 1 у випадку:
а) відмови Учасника від отримання Заохочення № 1;
б) неможливості вручення Учаснику Заохочення № 1 із причин, які не залежать від Замовника та/або
Виконавця Рекламної акції;
в) невиконання Учасником усіх вимог цих Правил, необхідних для участі в цій Рекламній акції та для
отримання Заохочення № 1.
7.5.
. Кількість учасників, що отримують Заохочення 1, рівна кількості запланованих заохочень.
7.6.
Учасник, що були визначений за результатами випадкової вибірки за допомогою ресурсу
«random.org» набуває право на отримання Заохочення №1 у випадку виконання всіх умов, визначених
цими Правилами для отримання такого Заохочення.
7.7.
У день розіграшу Заохочення № 2 згідно з п. 7.2. цих Правил серед бази даних за результатами
випадкової вибірки за допомогою ресурсу «random.org» визначається основний Учасник, який має право
на отримання Заохочення № 2 та резервний Учасник, який має право на отримання Заохочення № 2.
7.8.
Резервний Учасник, що був визначений другим за результатами випадкової вибірки за допомогою
ресурсу «random.org» набуває право на отримання Заохочення № 2 у випадку:
а) відмови Учасника від отримання Заохочення № 2;
б) неможливості вручення Учаснику Заохочення № 2 із причин, які не залежать від Замовника та/або
Виконавця Рекламної акції;
в) невиконання Учасником усіх вимог цих Правил, необхідних для участі в цій Рекламній акції та для
отримання Заохочення № 2.
7.7. Кількість учасників, що в результаті розіграшу можуть отримати Заохочення 2, становить 10 осіб.
7.8. Кожен учасник Рекламної акції може брати участь в Рекламній акції необмежену кількість разів.
7.9. Акційна пропозиція може поєднуватись з іншими промо.
7.10.
Замовник/Виконавець не компенсують будь-які витрати Учасників, які виникають у зв’язку з
участю в Рекламній акції.
7.11.
Всі результати Рекламної акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
7.12.
Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за достовірність та повноту наданої
Учасниками інформації щодо контактів з ними.
7.13.
Після визначення Учасника, який отримав право на одержання Заохочення, представник
Виконавця та/або залучені ним треті сторони надсилають в viber або смс повідомленням привітання, а
потім зв’язується з Учасником для уточнення контактних даних та даних для відправки Заохочення. Для
відправки Заохочення 2 Виконавець просить Учасник просить надати документи, зазначені в п. 8.2. цих
Правил, Виконавцю на електронну адресу, вказану таким представником.
7.14.
Всі Учасники Рекламної акції, в тому числі Учасники Рекламної акції, які здобули право на
отримання Заохочення самостійно оплачують всі витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Рекламній
акції і отриманням Заохочення.
7.15.
Учасник Рекламної акції підтверджує та гарантує, що має необхідний обсяг прав та
повноважень для використання номеру мобільного телефону для участі в Рекламної акції.
8. Порядок та строки отримання Заохочень
8.1 Порядок та строки отримання Заохочень.

8.1.1. Заохочення надсилаються Виконавцем Рекламної акції через Нову Пошту протягом 30 (тридцяти)
календарних днів з моменту пред’явлення таким Учасником повного переліку документів/інформації, що
вказані у п. 8.2 цих Правил відповідно до вимог Правил. Якщо Виконавець Рекламної акції або залучені
ним треті особи не отримують документи, інформацію зазначені в п. 8.2 Правил протягом 5 (п’яти)
календарних днів з моменту повідомлення Учасника про перемогу в Рекламній акції, право на отримання
Заохочення переходить до Резервних Учасників відповідно до цих Правил. Якщо Виконавець Рекламної
акції або залучені ним треті особи не зможуть протягом 2 (двох) робочих днів зв’язатися з Учасником
Рекламної акції, який здобув право отримати Заохочення, право на отримання Заохочення переходить до
Резервних Учасників відповідно до цих Правил.
УВАГА! Виконавець/Замовник мають право в односторонньому порядку збільшити строк вручення
Учасникам Заохочення.
8.2 За зберігання відповідного Заохочення у відділенні “Нова Пошта” із 6-го робочого дня _відділення
(крім неділі, неробочих та святкових днів), нараховується доплата. Вартість залежить від терміну
зберігання. Вартість зберігання нараховується згідно діючих тарифів оператора “Нова Пошта”. Вартість
зберігання сплачує Учасник Рекламної акції за власні кошти.
8.3 Відправлення Заохочень 1 або Заохочень 2 можливі лише в межах Території проведення Рекламної
акції.
8.4 Замовник та Виконавець Рекламної акції не несуть жодної відповідальності щодо подальшого
використання Заохочень Учасниками Рекламної акції після їх одержання, за неможливість Учасників
Рекламної акції скористатись наданими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки
використання таких Заохочень.
8.5 Заохочення можуть бути отримані Учасниками Рекламної акції, що наділені правом на отримання
такого Заохочення тільки на умовах цих Правил.
8.6
8.7 Учасник, який отримав право на отримання Заохочення 2 для його отримання повинен протягом 5
(п’яти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про перемогу в Рекламній акції (якщо інше
додатково не буде узгоджене з представником Виконавця та підтверджене таким представником)
направити Виконавцю Рекламної акції електронною поштою на адресу viktoria.grechok@pulse.ua або
viber/telegram, наступні документи/інформацію:
скан-копію власного паспорту громадянина України (1, 2, 3, 4, сторінка з реєстрацією) або сканкопію паспорта у формі картки та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру,
скан-копію власної довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру, у разі
наявності,
інші документи/інформацію за необхідності, зокрема, але не обмежуючись, згоди на проведення
фото/відео зйомки в рамках Рекламної акції та вручення Заохочень та згоди на вручення Заохочень,
Зазначені копії документів повинні бути зроблені таким чином, щоб усі дані були чітко
відображеними та розбірливими для читання, при цьому вищезазначені копії документів не підлягають
поверненню Учасникам, з чим вони безумовно погоджуються фактом їхньої участі в Рекламній акції.
8.5. У разі якщо документи, пред'явлені Учасником, викликають сумнів в їх достовірності і автентичності,
Виконавець/Замовник залишає за собою право провести перевірку на предмет їх відповідності
встановленим вимогам, і до отримання її результатів відповідне Заохочення не видавати.
8.6. У разі встановлення Виконавцем/Замовником факту подання недійсних і/або недостовірних
документів, відомостей та інформації, а так само в разі недотримання умов проведення Рекламної акції,
Заохочення не видається без сплати будь-якої компенсації чи відшкодування.
8.7. Право на отримання Заохочення у Учасника не виникає, а раніше виникле у такого Учасника право
на отримання Заохочення припиняється при настанні наступних обставин:
- учасник відмовився від отримання Заохочення та або не надав у вищевказані строки
документи/інформацію, що вказані в п. 8.2. цих Правил;
- заява-згода про отримання Заохочення №1 не укладена Учасником, який отримав право на отримання
Заохочення у строк, що вказаний в п. 8.3. цих Правил;
- в інших випадках передбачених даними Правилами.

8.8. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які
помилки мобільного зв’язку, внаслідок яких Учасника не було повідомлено та/або було несвоєчасно
повідомлено про те, що він був визначений як Учасник, який отримав право одержати одне із Заохочень,
а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номеру телефону такого Учасника,
адреси електронної пошти тощо, та у разі настання обставин непереборної сили;
8.9. Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, не може передавати своє право отримати таке
Заохочення третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.
9. Обмеження
9.1 Номери телефонів, IP-адреси, поштові адреси та інші дані Учасників, в діях яких було виявлено
ознаки зловживань чи шахрайства не допускаються до подальшої участі в цій Рекламній акції. У цьому
випадку Виконавець залишає за собою право на блокування IP-адреси в рамках участі в Рекламній акції.
Рішення про недопущення до подальшої участі в Рекламній акції Учасників Рекламної акції приймається
самостійно Замовником/Виконавцем, і оскарженню не підлягає. Учасники, які були недопущені до
подальшої участі в Рекламній акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Рекламній
акції (до чи після набуття ними права на отримання Заохочень), втрачають право на одержання будь-яких
Заохочень, не одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Рекламній акції, і при
цьому не мають право на одержання жодних компенсацій.
10. Додаткові умови Рекламної акції.
10.1 Заохочення можуть бути отримані Учасниками лише на умовах цих Правил.
10.2 Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Замовник та Виконавець не несуть
відповідальності, стосовно використання Учасниками Заохочень, після їх одержання Учасниками.
10.3 Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме
можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого
договору, своєю участю в Рекламній акції всі Учасники погоджуються з умовами цих Правил та
зобов’язуються їх виконувати.
10.4 Усі результати Рекламної акції остаточні й оскарженню не підлягають.
10.5 Для організації та проведення Рекламної акції, а також для здійснення контролю за перебігом
Рекламної акції Замовник/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. Замовник/Виконавець не
несуть відповідальності за якість послуг, банківських установ, операторів поштового,
кур’єрського/електронного та телефонного зв’язку, а також операторів та інших служб
транспортування/перевезення, що залучені в рамках Рекламної акції.
10.6 Замовник/Виконавець залишає за собою право змінювати фонд Заохочень Рекламної акції та/або
окремих видів Заохочень, або включити в Рекламну акцію інші Заохочення, не передбачені цими
Правилами, шляхом внесення відповідних змін у Правила Рекламної акції, розміщені на Сайті.
10.7 Зовнішній вигляд (колір, розмір) Заохочень, зазначений на рекламних матеріалах Рекламної акції,
може відрізнятися від зовнішнього вигляду (кольору, розміру) Заохочень, які можуть отримати Учасники.
10.8 Замовник/Виконавець/Технічний Партнер не несе жодної відповідальності за неотримання будьяким з Учасників Заохочень, з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасного
виконання) своїх обов'язків Учасниками, передбачених цими Правилами, за настання обставин
непереборної сили (форс-мажор), тощо.
10.9 Замовник/Виконавець/Технічний Партнер не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких
суперечок стосовно Заохочень. Замовник/Виконавець/Технічний Партнер не вступає в будь-які суперечки
стосовно визнання будь-яких
осіб
Учасниками
і
прав
на
одержання Заохочень.
Замовник/Виконавець/Технічний Партнер не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у
будь-яких суперечках.
10.10 На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») Учасникам
повідомляється:
10.10.1 Власником персональних даних Учасників є Замовник;
10.10.2 Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Рекламній акції,
маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського
обліку;

10.10.3 З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 10.10.2. цих Правил, обробляються ім’я,
прізвище, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації, тощо;
10.10.4 З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання,
адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача),
знеособлення, знищення персональних даних;
10.10.5 Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть
бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 10.10.2. 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;
10.10.6 Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та у межах Строку
проведення Рекламної акції. Персональні дані Учасників будуть зберігатися протягом терміну, який
передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 10.10.2. цих Правих, після чого
вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;
10.10.7 Учасники можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Власнику
персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять
право на участь в Рекламній акції/отримання Заохочень;
10.10.8 Учасники, які отримали право одержати відповідне Заохочення, володіють всіма правами
передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
10.11 Беручи участь в Рекламній акції кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне
використання наданої інформації, його особистих даних (прізвища, імені, по батькові, статі, віку, номеру
мобільного телефону, адреси електронної пошти, іншої персональної інформації) Замовником та/або
Виконавцем, 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, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою,
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,
вказані Учасником при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких
обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не
відшкодовуватиметься Замовником та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали,
зроблені за участю Учасників, створені під час проведення Рекламної акції та/чи у зв’язку з Рекламною
акцією, є власністю Замовника/Виконавця і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому
винагорода за це входить до вартості отриманих Заохочень/ (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 Замовника.
Учасники автоматично дають згоду на подальшу передачу таких майнових прав на об’єкти права
інтелектуальної власності, створені з їх участю, з моменту їх участі у Рекламній акції.
10.12 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.
10.13 Розпорядником персональних даних Учасників Рекламної акції є Замовник, а також Виконавець, їм
надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом.
10.14 Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Строку
проведення Акції, після чого такі персональні дані Учасників можуть зберігатися з метою їх використання
для рекламних та маркетингових цілей Організатора. Згода Учасника на обробку його персональних
надається на невизначений строк і може бути відкликана. Учасник Акції погоджується на те, що
Організатор як володілець бази персональних даних припинить обробку персональних даних і знищить
персональні дані Учасника Акції протягом 30 (тридцяти) днів з моменту відкликання Учасником згоди на
обробку персональних даних.

10.15 Факт участі в Рекламній акції є згодою Учасника на надання персональних даних, у тому числі його
прізвища, імені, по батькові, статі, віку, номеру мобільного телефону, адреси електронної пошти, іншої
персональної інформації Замовнику, Виконавцеві/третім особам, визначеним Виконавцем, у зв’язку з
визначенням Учасника Переможцем та їх обробку Замовником, Виконавцем Акції та/або його
уповноваженими представниками, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання (у тому
числі на випадок пред'_явлення претензій), уточнення (оновлення, зміну), використання (виключно для
цілей вручення Зархочень, індивідуального спілкування з Учасниками в цілях, пов'_язаних із проведенням
цієї Рекламної акції), розповсюдження, знеособлення, блокування, знищення персональних даних у цілях,
пов'_язаних із проведенням цієї Акції, відповідно до вимог чинного законодавства України.
10.16 Беручи участь в Рекламній акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений із правами, що
стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що Замовник та/або Виконавець та інші треті
особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору
персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.
10.17 Правила Рекламної акції можуть бути змінені Замовником, про що буде повідомлено шляхом
внесення відповідних змін у Правила Рекламної акції, розміщені на Сайті.
10.18 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких
спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається
Замовником.
10.19 У випадку виникнення ситуації, яка заважає проведенню розіграшів, Замовник приймає остаточне
рішення про припинення або зміну дати проведення розіграшів Заохочень.
10.20 Замовник/Виконавець Рекламної акції не несе жодної відповідальності за не проведення Рекламної
акції, або не вручення Заохочення у випадку настання таких форс-мажорних обставин як: стихійні лиха,
пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру на Території проведення Рекламної акції, блокади,
суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на Території проведення Рекламної акції, інші непідвласні
контролю з боку Замовника/Виконавця Акцій обставини, що перешкоджають в проведенні Рекламної
акції та врученню Заохочення.

ДОДАТОК №1
№
п.п.
1

АГРОПОБУТСЕРВІС, ТзОВ

Львівська область Львів вул. Городоцького 155

2

АГРОПОБУТСЕРВІС, ТзОВ

м. Львів, вул. В.Великого, буд. № 89/91

3

АГРОПОБУТСЕРВІС, ТзОВ

м. Львів, вул. Петлюри, буд. № 7

4

АГРОПОБУТСЕРВІС, ТзОВ

м. Львів, просп. Чорновола В’ячеслава, буд. № 67ж

5

АГРОПОБУТСЕРВІС, ТзОВ

ТТ-014-Винники-Винна Гора 10в

6

Білоус А.В.,ФОП

м. Вінниця, вул. Коцюбинського, буд. № 35

7

Григоренко Р.А., ФОП

Одеська обл, м. Ізмаїл, вул. Пушкіна, буд. № 41, (Мясной ЦУМ)

8

Григоренко Р.А., ФОП

Одеська область Ізмаїл вул. Пушкіна 47Б/16

9

Григоренко Р.А., ФОП

Одеська область Ізмаїл пр-т. Суворова 54

10

Григоренко Р.А., ФОП

11

Григоренко Р.А., ФОП

Одеська область Ізмаїл Шевченка 48а (Ринок Пилінка)
Одеська обл, Ізмаїльський р-н, м. Рені, вул. 3-го Гвардійського Полку, буд. № 45,
М'ясомаркет

12

Григоренко Р.А., ФОП

Одеська обл, Болградський р-н, м. Болград, вул. Інзовська, буд. № 118 (М'ясомаркет)

13

Гудзак Н.Д., ФОП

14

Добробут-Олександрія, ТОВ

м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, буд. № 100
Дніпропетровська обл, П'ятихатський р-н, м. П'ятихатки, вул. Козацька, 38-41 (р-н
готелю "Світанок")

15

Добробут-Олександрія, ТОВ

Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Братська, біля буд.30

16

Добробут-Олександрія, ТОВ

Кіровоградська обл, м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, буд. № 135

17

Добробут-Олександрія, ТОВ

Полтавська обл, Глобинський р-н, смт Градизьк, вул. Київська, буд. № 43/54

18

Добробут-Олександрія, ТОВ

Світловодськ вул. Героїв України 68

19

Евсиков

Вишгород Симоненко 4в

20

Єрьоменко В.А., ФОП

Миколаївська обл, м. Южноукраїнськ, бул. Шкільний, буд. № 2

21

Загороднюк П.Ф., ФОП

Вінницька обл, Іллінецький р-н, м. Іллінці, вул. Європейська, буд. № 27

22

Загороднюк П.Ф., ФОП

Вінницька область Вінниця просп. Юності 22

23

Загороднюк П.Ф., ФОП

Вінницька обл, Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. 1 Травня, буд. № 46

24

Загороднюк П.Ф., ФОП

м. Вінниця, вул. Шимка Максима, буд. № 7А

25

Загороднюк П.Ф., ФОП

м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. № 91

26

Загороднюк П.Ф., ФОП

Вінницька обл, м. Козятин, ул. 8-я Гвардейская,48А

27

Заєць М.М., ФОП

Тернополь, ул. Генерала Тарнавского, 34

28

Закасовський А.А., ФОП

Дніпропетровська обл, м. Кривий Ріг, вул. Алмазна, буд. № 21б

29

Закасовський А.А., ФОП

Дніпропетровська обл, м. Кривий Ріг, вул. Купріна, буд. № 127

30

Закасовський А.А., ФОП

Дніпропетровська обл, м. Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, буд. № 10е

31

Карплюк І.М., ФОП

Житомирська область Новоград-Волинський вул. Соборності 14

32

Коваленко І.М., ФОП

Київська обл, м. Ржищів, вул. Соборна, буд. № 23

33

Кулешова Г.Ф., ФОП

Одеська обл, Біляївський р-н, с. Нерубайське, вул. Зелена, буд. № 1, корпус А

34

М'ЯСНИЙ ЦЕНТР 1, ТОВ

Дніпропетровська обл, м. Кам’янське, бул. Будівельників, буд. № 41

35

М'ЯСНИЙ ЦЕНТР 1, ТОВ

м. Дніпро, бул. Слави, буд. № 40

36

Маринеско С.М., ФОП

Одеська обл, Кодимський р-н, м. Кодима, вул. Соборна, буд. № 105

37

Маринеско С.М., ФОП

Одеська обл, Біляївський р-н, с. Великий Дальник, пров. 3-й Маяцький, буд. № 2

38

Маринеско С.М., ФОП

Одеська обл, Біляївський р-н, м. Біляївка, вул. Отамана Головатого, буд. № 125

39

МХП-РІТЕЙЛ ММ

м. Ладижин, вул. Хлібозаводська, 14

40

МХП-РІТЕЙЛ, ТОВ

41

МХП-РІТЕЙЛ, ТОВ

м. Київ, вул. Бориспільська, буд. № 26, корпус Ж
Київська обл, Бучанський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, буд. №
1а

42

МХП-РІТЕЙЛ, ТОВ

м. Київ, вул. Польова, буд. № 73

43

МХП-РІТЕЙЛ, ТОВ

Київська область Київ просп. Глушкова 9 В

44

МХП-РІТЕЙЛ, ТОВ

м. Київ, вул. Миколайчука Івана, буд. № 4

45

МХП-РІТЕЙЛ, ТОВ

м. Київ, вул. Чавдар Єлизавети, буд. № 13

Партнер

Адрес

46

Ніколаєнков Р.О., ФОП

Донецька обл, м. Мирноград, вул. Соборна, буд. № 24а

47

Ніколаєнков Р.О., ФОП

Донецька обл, м. Покровськ, вул. Лихачова, буд. № 13а

48

Ніколаєнков Р.О., ФОП

Донецька обл, м. Покровськ, вул. Центральна, буд. № 137а

49

Підгорна Т.М. ФОП

Одеська обл. м.Роздільне Привокзальна площа

50

ПМК-10, ТОВ

Закарпатська обл, Берегівський р-н, м. Виноградів, вул. Корятовича

51

ПМК-10, ТОВ

Закарпатська обл, м. Мукачево, вул. Духновича Олександра, буд. № 3

52

ПМК-10, ТОВ

Закарпатська обл, Рахівський р-н, м. Рахів, вул. Миру, буд. № 25/3

53

ПМК-10, ТОВ

Закарпатська обл, Свалявський р-н, м. Свалява, вул. Духновича, буд. № 5

54

ПМК-10, ТОВ

Закарпатська обл. м Іршава вул. Шевченка 24

55

ПМК-10, ТОВ

Закарпатська обл, Рахівський р-н, смт Великий Бичків, вул. Борканюка, буд. № 20

56

ПМК-10, ТОВ

Закарпатська обл. м Терново вул Центральна 44

57

ПМК-10, ТОВ

Закарпатська обл, Іршавський р-н, с. Ільниця, вул. Першотравнева, буд. № 1а/1

58

ПМК-10, ТОВ

Закарпатська обл, Тячівський р-н, с. Нересниця, вул. Грушевського, буд. № 11а

59

ПМК-10, ТОВ

Закарпатська обл, м. Хуст, вул. Карпатської Січі, буд. № 25,

60

ПМК-10, ТОВ

м. Ужгород, вул. Перемоги, буд. № 47

61

ПМК-10, ТОВ

м. Ужгород, вул. Швабська, буд. № 49

62

ПМК-10, ТОВ

м. Ужгород, пр-т. Свободи, буд. № 52

63

ПМК-10, ТОВ

Закарпатська обл, Мукачівський р-н, смт Чинадійово, вул. Волошина, буд. № 76

64

Подольский Фермер

Хмельницька обл, Хмельницький р-н, м. Волочиськ, вул. Незалежності, буд. № 29а

65

Подольский Фермер

м. Рівне, вул. Відінська, буд. № 39

66

Подольский Фермер

м. Рівне, вул.Миру 15

67

Подольский Фермер

68

Подольский Фермер

Тернопільська обл, Чортківський р-н, м. Монастириська, вул. Шевченка, буд. № 32
Тернопільська обл, Тернопільський р-н, смт Підволочиськ, вул. Галицького Данила,
буд. № 31

69

Подольский Фермер

Тернопільська обл, Чортківський р-н, м. Заліщики, вул. Бандери Степана, буд. № 36а

70

Подольский Фермер

м. Тернопіль, вул. Руська, буд. № 14

71

Подольский Фермер

м. Борщев Шевченко,21

72

Подольский Фермер

м. сарни Суворова, 8а

73

Сорока О.Я., ФОП

Одеська обл, м. Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, буд. № 3

74

Сумська м'ясна компанія, ТОВ

м. Глухів, вул. Київо-Московська, буд. № 41а

75

Сумська м'ясна компанія, ТОВ

м. Охтирка, вул. Батюка, буд. № 32

76

Сумська м'ясна компанія, ТОВ

м. Суми, вул. Героїв Крут, буд. № 60/4

77

Сумська м'ясна компанія, ТОВ

м. Суми, вул. Ковпака, буд. № 59/4

78

Сумська м'ясна компанія, ТОВ

м. Суми, вул. Петропавлівська, буд. № 76, "Мясомаркет", Мясорубка, 9

79

Сумська м'ясна компанія, ТОВ

м. Суми, вул. Супруна, буд. № 3А

80

Сумська м'ясна компанія, ТОВ

м. Суми, вул. Троїцька, буд. № 29

81

Сумська м'ясна компанія, ТОВ

м. Суми, пр-т. Михайла Лушпи, буд. № 13

82

Сумська м'ясна компанія, ТОВ

м. Суми, пр-т. Михайла Лушпи, буд. № 39а

83

Сумська м'ясна компанія, ТОВ

Сумська обл, м. Шостка, вул. Робоча, буд. № 15

84

Сумська м'ясна компанія, ТОВ

Сумська обл, Кролевецький р-н, м. Кролевець, вул. Лесі Українки, буд. № 7а

85

Сумська м'ясна компанія, ТОВ

Сумська обл, м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, буд. № 56

86

Сумська м'ясна компанія, ТОВ

Сумська обл, м. Конотоп, вул. Вировська, буд. № 27

87

Сумська м'ясна компанія, ТОВ

Сумська обл, м. Конотоп, вул. Євгена Коновальця, буд. № 1, киоск №4

88

Сумська м'ясна компанія, ТОВ

м. Суми, вул. Штепівська, буд. № 1

89

Сумська м'ясна компанія, ТОВ

Сумська обл, м. Охтирка, вул. Армійська, буд. № 1

90

Сумська м'ясна компанія, ТОВ

Сумська область Глухів вул. Терещенків 57

91

Сумська м'ясна компанія, ТОВ

Сумська область Конотоп пр-т. Миру 83

92

Сумська м'ясна компанія, ТОВ

Сумська область Суми вул. Роменська 77

93

Сумська м'ясна компанія, ТОВ

Сумська облсть Білопілля вул. Макаренка 1/1

94

Сумська м'ясна компанія, ТОВ

Сумська обл, Шосткинський р-н, смт Вороніж, вул. Київська, буд. № 9

95

Сумська м'ясна компанія, ТОВ

Шостка ул.Свободы 44/46

96

Сумська м'ясна компанія, ТОВ

м. Полтава, вул.Небесної сотні,116

97

Сумська м'ясна компанія, ТОВ

Полтавська обл, м. Полтава,вул. Степового фронту, 39

98

Сумська м'ясна компанія, ТОВ

Полтавська обл, м. Полтава, вул.Европейська

99

Сумська м'ясна компанія, ТОВ

Полтава вул.Гожулянська 4

100

Сумська м'ясна компанія, ТОВ

Полтава вул.Соборності 64б

101

Сумська м'ясна компанія, ТОВ

Котельва Полтавский шлях, 215

102

Універсал-Плюс, ТОВ

Кіровоградська обл., Компаніївський р-н, смт Компаніївка, вул. Шевченка, буд. № 75

103

Універсал-Плюс, ТОВ

Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, м. Бобринець, вул. Базарна, буд. № 165

104

Універсал-Плюс, ТОВ

105

Універсал-Плюс, ТОВ

Кіровоградська обл., м.Добровеличівка Поповича 20
Кіровоградська обл., Долинський р-н, м. Долинська, вул. Соборності України, буд. №
22А

106

Універсал-Плюс, ТОВ

107

Універсал-Плюс, ТОВ

108

Універсал-Плюс, ТОВ

Кіровоградська обл., м.Мала Виска ,Велигина 2Д
Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, м. Новомиргород, вул. А. Гуричева,
буд. № 52
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новоукраїнка, вул. М.Воронного, буд.
№ 13

109

Універсал-Плюс, ТОВ

Кіровоградська обл., Кировоградский, смт Нове, вул. Металургів, буд. № 5

110

Універсал-Плюс, ТОВ

Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Привокзальна, буд. № 4г

111

Універсал-Плюс, ТОВ

Кіровоградська область Кропивницький вул. Василя Нікітіна 26

112

Універсал-Плюс, ТОВ

Кіровоградська область Кропивницький Жадова біля буд 23

113

Універсал-Плюс, ТОВ

Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт Голованівськ, вул. Соборна, буд. № 47

114

Універсал-Плюс, ТОВ

115

Універсал-Плюс, ТОВ

Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новоукраїнка, вул. Соборна, буд. № 39
Кіровоградська обл., Ульяновський р-н, м. Благовіщенське, вул. Героїв України, буд.
№ 27

116

Універсал-Плюс, ТОВ

м. Кропивницький, вул. Бєляєва, буд. № 25/1

117

Універсал-Плюс, ТОВ

м. Кропивницький, вул. Велика Пермська, буд. № 44

118

Універсал-Плюс, ТОВ

м. Кропивницький, вул. Генерала Родимцева, буд. № 1

119

Універсал-Плюс, ТОВ

м. Кропивницький, вул. Добровольського, буд. № 20А

120

Універсал-Плюс, ТОВ

м. Кропивницький, вул. Євгена Тельнова, буд. № 1а

121

Універсал-Плюс, ТОВ

м. Кропивницький, вул. Полтавська, буд. № 81

122

Універсал-Плюс, ТОВ

м. Кропивницький, вул. Я.Мудрого, буд. № 136

123

Універсал-Плюс, ТОВ

м. Кропивницький, пл. Вокзальна, буд. № 39Д

124

Універсал-Плюс, ТОВ

м. Кропивницький, вул. Архангельська, буд. № 5а

125

Універсал-Плюс, ТОВ

м. Кропивницький, вул. Пацаєва, буд. № 7

126

Універсал-Плюс, ТОВ

Черкаська обл. м Христинівка В Чорновола 1а

127

Універсал-Плюс, ТОВ

Черкаська обл, Уманський р-н, м. Монастирище, вул. Соборна, буд. № 111/4

128

Універсал-Плюс, ТОВ

Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Матросова, буд. № 28а

129

Універсал-Плюс, ТОВ

Кіровоградська обл., м. Кропивницький Попова

130

Універсал-Плюс, ТОВ

131

Універсал-Плюс, ТОВ

132

Флорентес, ПП

м.Олександрівка вул.Незалежності України 46/7
Кіровоградська обл, Добровеличківський р-н, м. Помічна, вул. Перемоги, (біля дому
№93)
Волинська обл, Камінь-Каширський р-н, м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, буд.
№9

133

Флорентес, ПП

Волинська обл, м. Володимир-Волинський, вул. Князя Василька, буд. № 1

134

Флорентес, ПП

Волинська обл, м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, буд. № 113

135

Флорентес, ПП

Волинська обл, м. Ковель, вул. Відродження, буд. № 4

136

Флорентес, ПП

Волинська обл, м. Ковель, вул. Лесі Українки, буд. № 30

137

Флорентес, ПП

138

Флорентес, ПП

Волинська обл, м. Ковель, вул. Незалежності, буд. № 57
Волинська обл, Старовижівський р-н, смт Стара Вижівка, вул. Незалежності, буд. №
48г

139

Флорентес, ПП

Львівська обл, м. Червоноград, вул. Сокальська, буд. № 8/21

140

Флорентес, ПП

Львівська обл. Радехів ,вул Леси Українки 16

141

Флорентес, ПП

м. Львів, вул. Хмельницького Богдана, буд. № 225

142

Флорентес, ПП

м. Львів, вул. Личаківська, буд. № 152

143

Флорентес, ПП

м. Львів, вул. Патона, буд. № 2/2

144

Флорентес, ПП

м. Луцьк, вул. Грушевського, буд. № 3

145

Флорентес, ПП

Рівненська обл, м. Дубно, вул. Сурмичі, буд. № 101

146

Флорентес, ПП

Рівненська обл. м. Дубно вул Д.Галицького

147

Флорентес, ПП

Волинська обл, м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, буд. № 1

148

ФЛОРЕНТЕС, ПП

ТТ-068-Сарни-Широка 1

149

Фудсервіс ТД, ТОВ

м.Тальне вул. Гагаріна буд 3

150

Фудсервіс ТД, ТОВ

г.Городіще Миру 50\1

151

Фудсервіс ТД, ТОВ

м. Канів Героев Днепра 1а

152

Фудсервіс ТД, ТОВ

м. Сміла Богдана Хмельницкого 46

