Офіційні умови Конкурсу «Світ Юрського періоду»
та розіграшу 5 (п’яти) Щотижневих Призів та 3 (трьох) Головних Призів
за результатами фото-конкурсу на www.dinomixes.varus.ua:
1. Загальні положення
1.1. Найменування акції «Світ Юрського періоду» (далі - «Акція»).
1.2. Визначення власників Подарунків Акції залежить від активності Учасників Акції
на сайті Акції.
1.3. Механізм визначення Власників Подарунків Акції заздалегідь визначений в цих
Правилах.
1.4. Організатором Акції є: ТОВ «ОМЕГА» (мережа супермаркетів VARUS) (далі
іменується - «Організатор»).
1.5. В Акції можуть брати участь дієздатні особи, які постійно проживають на
території України;
Для участі в Конкурсі неповнолітніх, обмежено дієздатних, недієздатних осіб
необхідна письмова згода одного з батьків або законного представника згідно з
чинним законодавством України.
1.6 До участі в Акції не допускаються співробітники та представники Організатора
Акції, афілійовані з ними особи, члени їх сімей, а також працівники інших
організацій, що надають послуги / виконують роботи по організації і проведенню
Акції, які залучаються Організатором, в тому числі співробітники таких організацій і
члени їх сімей.
1.7. Місце проведення Акції: Сайт Акції, розташований у всесвітній мережі Інтернет
за адресою: http://www.dinomixes.varus.ua (далі: «Сайт Акції»).
1.8. Територія проведення Акції: Україна.
1.9. Інформування Учасників Акції проводиться шляхом розміщення цих Правил та
інформації про Акцію на Сайті Акції, розташованому у всесвітній мережі Інтернет
за адресою http://www.dinomixes.varus.ua, протягом терміну проведення Акції,
зазначеного в п. 3 даних Правил.
1.10. Організатор залишає за собою право вносити зміни в ці Правила,
продовжувати або скорочувати період проведення Акції, вносити зміни в механізм
визначення Власників Подарунків Акції, збільшувати кількість призів протягом
першої половини терміну дії Акції. У разі якщо в умови Акції та дані Правила були
внесені зазначені зміни, Організатор публікує такі зміни і нові Правила на Сайті
Акції, розташованому у всесвітній мережі Інтернет за адресою http://www.
dinomixes.varus.ua.
1.11. Акція проводиться у відповідності з положеннями цих Правил і чинного
законодавства України.
1.12. Акція діє за умови наявності акційного товару у Місці проведення Акції. Запас
матеріалу обмежений.
2. Визначення термінів, які використовуються в тексті цих Правил:
2.1. Учасники Акції / Учасники - Користувачі Сайту Акції; Користувачі Соціальних
мереж
Facebook
(https://www.facebook.com),
«Інстаграм»
(Instagram,
https://www.instagram.com) та інших Соціальних мереж, які авторизувались на сайті
Акції з використанням реєстраційних даних (імені користувача і пароля) і виконали
дії, встановлені в п. 4.1. даних Правил і відповідають умовам цих Правил.
У разі використання до початку проведення Акції вигаданого імені (Нікнейм)
Учасником Акції, на момент участі в Акції вигадане ім'я (Нікнейм) і реальні ім'я і
прізвище, відповідні паспортними даними, повинні належати одній людині.

2.2. Нікнейм - ім'я у соціальних мережах (псевдонім), що використовується
Користувачем у всесвітній мережі Інтернет та / або в Соціальних мережах і / або
на Сайті Акції.
2.3. IP-адреса - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі.
2.4. Соціальні мережі - Соціальні мережі Facebook (https://www.facebook.com),
«Інстаграм» (www.instagram.com) і інші соціальні мережі у всесвітній мережі
Інтернет.
2.5. Сайт Акції - Інтернет-ресурс, що містить інформацію про Акцію та
розташований у всесвітній мережі Інтернет за адресою http://www.
dinomixes.varus.ua.
2.6. Користувачі - користувачі всесвітньої мережі Інтернет, користувачі Сайту Акції
та зареєстровані користувачі Соціальних мереж.
2.7. Власники призів Акції / Власники призів - Учасники Акції, які мають право на
отримання Призів Акції, як вони визначені далі, відповідно до положень цих
Правил, включаючи Володарів щотижневих Призів Акції та Володарів Головних
Призів Акції.
2.8. Дія / Дії - є такі дії Учасників Акції:
- Авторизація Учасника Акції на Сайті Акції з використанням своїх реєстраційних
даних (імені користувача і пароля). Учасник Акції має можливість зареєструватися
на Сайті Акції тільки 1 (Один) раз з використанням своїх реєстраційних даних
(імені користувача і пароля) тільки в одній з Соціальних мереж. У разі якщо
Учасник Акції здійснив авторизацію на сайті Акції кілька разів з використанням
своїх реєстраційних даних (імені користувача і пароля) в декількох Соціальних
мережах або з використанням декількох облікових записів, то такий Учасник може
бути відсторонений Організатором від участі в Акції в будь-який час, в тому числі
після закінчення терміну проведення Акції. У разі якщо Учасник Акції здійснив
авторизацію на сайті Акції кілька разів з використанням своїх реєстраційних даних
(імені користувача і пароля) або з використанням декількох облікових записів в
одній Соціальній мережі або з використанням своїх реєстраційних даних в
декількох Соціальних мережах, то такому Учаснику може бути відмовлено в
наданні будь-яких Призів Акції. При Авторизації Учасника Акції на сайті Акції з
використанням своїх реєстраційних даних однієї з Соціальних мереж Учаснику
Акції необхідно дозволити програмному додатку Організатора здійснювати
публікації в акаунті Учасника Акції в Соціальній мережі, через який сталася
авторизація Учасника Акції на Сайті Акції.
- Публікація (завантаження) Учасником Акції фотографій в галереї робіт,
розміщеній у змісті Сайту Акції, з використанням відповідної функції Сайту Акції.
2.9. Модератор - технічний фахівець, який діє від імені і в інтересах Організатора,
який здійснює перевірку скоєних Учасниками Акції Дій на предмет повної
відповідності з цими Правилами.
2.10. Лайк або Голос (кнопка «Мені подобається») - комунікаційне програмне
забезпечення, призначене для Соціальних мереж, блогів, інших сайтів мережі
Інтернет, яке використовується для вираження позитивного ставлення
користувачів Соціальних мереж, блогів, інших сайтів мережі Інтернет до тієї чи
іншої опублікованої інформації.
2.11. Репост - будь-яка подальша публікація повідомлення Учасника в Соціальній
мережі, опублікована іншим користувачем в Соціальній мережі або блозі, іншому
сайті мережі Інтернет з посиланням на первинну публікацію Учасника.
2.12. «Особисті повідомлення» - електронні повідомлення (текст, кліп), що
передаються за допомогою відповідної функції Соціальної мережі одним
Користувачем Соціальної мережі іншому Користувачеві Соціальної мережі і
недоступні третім особам – Користувачам Соціальної мережі, за винятком

адміністрації Соціальної мережі. Відправлення та отримання «Особистих
повідомлень» здійснюється з використанням персональної сторінки Користувача в
Соціальній мережі.
3. Терміни проведення Акції та строки вручення Призів
3.1. Загальний термін проведення Акції: з «15» листопада 2018 року по «27»
грудня 2018 року включно. Загальний термін проведення Акції, зазначений в цьому
пункті Правил, включає: період проведення Акції, час, необхідний Учасникам для
здійснення дій, і час, необхідний Організатору для повідомлення Власників
щотижневих Призів Акції та Власників Головних Призів Акції про виграш, не
включаючи період для вручення (відправки, розсилки) Призів їх Власників. Даний
термін не включає час, необхідний для відправки Головного Призу Акції.
3.2. Учасникам Акції необхідно зробити Дії, опис і терміни яких вказані в п. 2.8. і п.
4.1, необхідні для участі в Акції в період з «15» листопада 2018 року по «27»
грудня 2018 року включно,.
3.3. Організатор розміщує інформацію про Власника призу Акції шляхом публікації
на Сайті Акції списку Власників призів Акції на щотижневій основі. Наприклад:
Учасник акції, який опублікував зображення з 15 листопада 2018 по 22 листопада
2018, буде знати результати наступного тижня, тобто до 29 листопада 2018.
Власник Головного Призу Акції буде відомий в строк не пізніше «29» грудня 2018
року включно.
3.4. Організатор здійснює вручення (відправку, розсилку) Призів їх Власникам в
строк не пізніше «30» січня 2019 року, при цьому Організатор не несе
відповідальності за дії (бездіяльність) поштової та/або кур'єрської служби, які
здійснюють доставку Призів, в тому числі Організатор не несе відповідальності у
разі якщо Приз, з вини поштової та/або кур'єрської служби, буде отримано його
Власником пізніше терміну, встановленого в цьому пункті Правил. Організатор
здійснює відправку кожного Призу тільки 1 (Один) раз. У разі, якщо Приз не був
отриманий Власником в поштовому відділенні або при його доставці Власникові
Призу Акції співробітниками кур'єрської служби, такий Приз визнається
незатребуваним і може бути використаний Організатором на власний розсуд.
4. Порядок реєстрації для участі в Акції і порядок проведення Акції
4.1.Для реєстрації в якості Учасника Акції Користувачеві мережі Інтернет
необхідно:
- Відвідати Сайт Акції.
- Авторизуватися на Сайті Акції з використанням своїх реєстраційних даних (імені
користувача і пароля); Якщо Користувач вказав e-mail йому відправляється лист
для верифікації та подальшого використання e-mail адреси.
- Зареєстрований Учасник Акції:
1. Завантажує фотографію відповідну наступним умовам конкурсу:
a. На фотографії повинні бути розташовані фігурки героїв на тлі
пейзажу, або на ішому цікавому фоні. На фотографії не повинно бути
фото дітей, або фото інших дорослих людей.
b. Формат файлу: JPG
c. Розмір фотографії не більше 5 Мб
2. Отримує від Сайту Акції по e-mail повідомлення про отримання
фотографії та початку процедури розгляду модератором.
3. Після перевірки модератором фотографія може бути:

- Відзначена як відповідна умовам конкурсу і опублікована на сайті в
публічно видимій частині сайту. Про це користувачеві відправляється
e-mail повідомлення.
- Відзначено як невідповідна умовам.
4. Користувач може завантажувати 1 підтверджену фотографію 1 раз в
день - не більше 5 фотографій на добу. Якщо фотографія була відхилена,
користувач може завантажити фотографію повторно, мається на увазі, що
це буде інша фотографія.
5. Учасник акції отримує унікальну адресу фотографії, що пройшла
модерацію. Він має можливість транслювати адресу цієї фотографії в
соціальні мережі. У частині, що транслюється міститься фотографія і
текст "Голосуйте за моє фото!".
6. Користувач може проголосувати за фото Учасника тільки після
проходження реєстрації та авторизації на сайті. Кожен користувач може
проголосувати за одне фото тільки один раз.
7. Для участі в розіграшах необхідно, щоб фотографія отримала не
менше 5 Голосів від унікальних користувачів. Враховуються тільки голоси
на сайті Акції
8. Щотижневий приз розігрується за допомогою веб-ресурсу
www.random.org між Учасниками акції виконали умови оголошеного
конкурсу.
9. Щотижневі призи і Головні призи розігруються серед усіх Учасників
акції, які виконали умови за допомогою веб-ресурсу www.random.org.
В рамках всіх етапів учасники збирають лайки на Сайті Акції, які можуть
враховуватися в якості одного з критеріїв для визначення Власників щотижневих
або Головних призів Акції.
4.2. Користувачі, які виконали Дії, встановлені в пункті 4.1. даних Правил,
вважаються Учасниками Акції.
4.3. Визначення Власників Подарунків Акції здійснюється в наступному порядку:
- Щотижневі призи розігрується за допомогою веб-ресурсу www.random.org між
Учасниками акції, що виконали умови конкурсу в рамках кожного тижневого
періоду до 20 грудня 2018. Щотижневі призи розігруються щочетверга з 22
листопада 2018 по 19 грудня 2018 (включно).
- Головні призи розігрується за допомогою веб-ресурсу www.random.org між усіма
Учасниками акції, що завантажили фотографії або кілька фотографій з 15
листопада 2018 до 27 Грудня 2018 (включно), і їх фотографії отримали не менше 5
(п’яти) Голосів від унікальних користувачів. Головні призи розігруються 28 грудня
2018 р.
4.4. До участі в Акції не приймаються фото та відеоматеріали:
• Фотографії на яких динозаври інтегровані за допомогою графічного редактора.
• Зроблені фотоапаратом або мобільним телефоном з дозволом камери менш 1.3
(Одна ціла три десятих) мегапікселя;
• містять рекламу товарів і послуг третіх осіб;
• пропагують жорстокість і насильство, що містять неетичні і/або нецензурні
вислови, заклики до насильства і т.д.;
• які містять сцени еротичного чи порнографічного характеру;
• які порушують загальноприйняті морально-етичні норми;
• у змісті яких присутні особи, які палять, або вживають алкогольні напої або
наркотичні речовини;
• у змісті яких присутні екстремістські матеріали; матеріали, що закликають до
повалення влади, що розпалюють міжнаціональну, расову, релігійну та іншу
ворожнечу; зміст яких є наклепницьким, образливим, або іншим чином ганьбить

честь і гідність користувачів Соціальної мережі Учасників Акції, а також будь-яких
третіх осіб;
• іншим чином порушують вимоги чинного законодавства України.
4.5. Для участі в Акції допускаються тільки фотографії, відповідні п. 4.1. даних
Правил, а також п. 4.4. даних Правил, і пройшли перевірку на відповідність цим
Правилам
(модерацію).
Модерація
здійснюється
Організатором
або
уповноваженою ним особою (Модератором) протягом 48 (сорока восьми) годин з
моменту завантаження Учасником Акції фотографії на Сайті Акції. Учасникам Акції,
фотографії яких пройшли модерацію, відправляється повідомлення «Вітаємо!
Ваше фото успішно пройшло модерацію та опубліковане на dinomixes.varus.ua!
Нагадуємо, що для участі в розіграші призів, фото повинно набрати не менше 5
голосів.», за допомогою повідомлення в соцмережах або за допомогою
повідомлення по електронній пошті, адресу якої вказав Учасник Акції. Організатор
залишає за собою право збільшити термін модерації ще на 24 (Двадцять чотири)
години. Організатор залишає за собою право відхиляти фотографії, опубліковані
Учасниками Акції в галереї робіт на Сайті Акції, в разі якщо на розсуд
Організатора, вони не відповідають даним Правилам. При цьому Учасники Акції,
чиї фотографії не були допущені до участі в Акції, мають можливість повторно
опублікувати (завантажити) фотографії, відповідні п.4.1. даних Правил, а також п.
4.4. даних Правил. Фотографії, повторно опубліковані Учасниками Акції в галереї
робіт на Сайті Акції, також проходять процедуру модерації, за результатами якої
публікуються або не публікуються в галереї робіт на Сайті Акції відповідно до
положень цих Правил.
4.6. Особливі умови:
4.6.1. У разі відмови Власника Призу Акції від Призу Акції Організатор залишає за
собою право розпорядиться таким Призом на власний розсуд. Відмова від Призу
може бути здійснений як у письмовій формі, так і у формі електронного
повідомлення, що дозволяє встановити, що повідомлення надіслано даним
учасником, а також у формі конклюдентних дій (наприклад неотримання у
відділенні зв'язку, неприйняття у кур'єра і т.п.).
4.6.2. Кожен Власник Призу Акції підтверджує свою згоду з тим, що в разі вручення
йому будь-якого з Призів, перерахованих у даних Правилах, інформація про факт
виграшу, а також їх зображення (фотографії), прізвища, імена, по батькові та міста
(місцевості) проживання, інтерв'ю можуть бути опубліковані (в тому числі в засобах
масової інформації та рекламних матеріалах Організатора), а також Власники
призів Акції підтверджують свою згоду на розміщення їх зображень (фотографій
або відеозображень), прізвищ, імен, по батькові та міст (місцевостей) проживання
в списках Володарів призів Акції, що розміщуються в змісті Сайту Акції.
Власники призів Акції надають Організатору право на використання їх зображень,
персональних даних, фотографій, інтерв'ю або інших матеріалів про них,
пов'язаних з їх участю в Акції, для цілей проведення Акції та вручення їм якогонебудь з призів Акції, а також при поширенні рекламної інформації про Акцію на
необмежений термін і без виплати Організатором Володарям Призів Акції будьякого додаткової винагороди.
Як юридичні підстави обробки персональних даних виступає необхідність у
виконанні договору, укладеного між Організатором і Учасником відповідно до п.
7.1. даних Правил, а також надаються Учасниками згоди на обробку їх
персональних даних.
4.6.3. Організатор має право виключити Учасника з Акції в разі, якщо він
вважатиме Учасника «призоловом».

Відповідно до положень цих Правил під терміном «призолов» розуміється особа,
яка вчинила (включаючи, але не обмежуючись) одне або декілька з
нижчеперелічених дій:
- приймає участь в Акції за допомогою декількох акаунтів, зареєстрованих в одній і
тій же або різних Соціальних мережах;
- особа зареєстрована в Соціальній мережі без фотографії або з фотографією, по
якій не можна достовірно ідентифікувати особу Учасника;
- має менше 15 (п'ятнадцяти) друзів в Соціальній мережі;
- використовує автоматичні способи накрутки/збільшення кількості Дій, і/або
використовує будь-які інші нечесні методи, що здійснюються з метою участі і/або
перемоги в Акції.
4.6.4. Кожен Учасник Акції має можливість отримати тільки по одному призу
кожного виду (отримання двох щотижневих Призів або двох Головних Призів
забороняється).
4.6.5. Власники призів Акції зобов'язуються підписати всі документи, надані
Організатором в момент надання Призів і необхідні для їх надання. Організатор, в
свою чергу, даним гарантує, що зміст таких документів буде цілком правомірним і
не буде порушувати будь-якого положення чинного законодавства України.
5. Порядок публікації інформації про Власника призу Акції та порядок
повідомлення Власників призів Акції про виграш.
5.1. В термін, зазначений в п. 3.3. Даних Правил, Організатор розміщує
інформацію про Власника призу Акції, шляхом публікації в змісті Сайту Акції списку
Власників призів Акції.
5.2. Повідомлення Власників призів Акції про виграш здійснюється Організатором з
використанням сервісу «Особисті повідомлення» Соціальної мережі, з
використанням реєстраційних даних (імені користувача і пароля) якої Учасник
авторизувався на сайті Акції.
5.3. В термін не пізніше 7 (семи) календарних днів з моменту отримання
повідомлення про виграш у відповідності з п. 5.2. даних Правил, Власники
Головного і/або щотижневих Призів Акції зобов'язуються направити на адресу
електронної пошти Організатора, зазначений у повідомленні про виграш, такі
документи:
- копію Паспорта Громадянина України, що містить паспортні дані і дані про місце
реєстрації (проживання) Власника Призів Акції; Контактний телефон Власника
Призу Акції;
- Адреса Доставки для Власника Призу Акції, включно з містом і регіоном
проживання;
- іншу інформацію, необхідну для надання (вручення) і доставки призів, по
додатковому запиту Організатора.
- згоду на обробку персональних даних
5.4. Технічні вимоги до копій документів:
5.4.1. Зображення в одному з форматів: JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF з
роздільною здатністю не менше 100 DPI, розміром не більше 5 (п'яти) мегабайт:
всі реквізити документа повинні бути чіткими з читаються літерами і цифрами.
5.4.2. Власники призів Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність
наданої інформації та відомостей. Надані Власниками призів Акції дані повинні
бути підтверджені документально за першим запитом Організатора.
5.4.3. При ненаданні (не пред'явленні) Власниками призів Акції всіх необхідних
документів та інформації, зазначених в пункті 5.3. даних Правил, в термін,
передбачений пунктом 5.3. даних Правил, Приз, який підлягає передачі Власникові
Призу Акції, визнається незатребуваним, і використовується Організатором на
власний розсуд.

5.4.4. Зазначені в пункті 5.3. даних Правил документи і інформація направляються
Власниками призів Акції Організатору в цілях вручення (доставки, розсилки)
призів.
6. Призовий фонд Акції
6.1.Призовий фонд Акції складає:
6.1.1. Головні Призи акції-3 (три) приза: Планшет, Шолом віртуальної реальності
та камера Go Pro розігруються 28 Грудня 2018 - серед усіх зареєстрованих
Учасників Акції, фото, яких отримали не менше 5 Голосів від унікальних
користувачів, за допомогою веб-ресурсу www. random.org.
У разі, якщо Власник Головного Призу не надав Організатору Акції протягом 1
(одного) місяця інформацію, необхідну для його отримання, Головний приз
анулюється. Така інформація включає інформацію, зазначену в п. 5.3. даних
Правил, а також іншу інформацію, яку вимагає надати Організатор з
використанням сервісу «Особисті повідомлення» Соціальної мережі, з
використанням реєстраційних даних (імені користувача і пароля) якої Учасник
авторизувався на сайті Акції, або за допомогою телефонного повідомлення за
контактним телефоном Власника Призу Акції.
6.1.2. Щотижневі Призи Акції: 5 (п’ять) конструкторів LEGO. Щочетверга з 22
листопада 2018 по 20 грудня 2018 буде розіграно 1 приз – 1 конструктор LEGO.
6.2. Відправка Призів Власникам Призів здійснюється за рахунок Організатора
Акції за допомогою поштового та/або кур'єрської служб. Відправлення щотижневих
призів здійснюється до 31.12.2018р. Відправка Головного Призу Акції здійснюється
до 30.01.2019р.
6.5. Призи можуть бути замінені на розсуд Організатора на еквівалентні за
вартістю і можуть не співпадати з очікуваннями Учасників Акції та/або Власників
призів Акції. Призи Акції можуть відрізнятися за зовнішнім виглядом від їх
зображень на рекламних матеріалах Акції та/або в змісті Сайту Акції.
7. Спосіб укладення договору між Організатором і Учасниками Акції:
7.1. Вчинення Користувачем сукупності дій, зазначених у п. 4.1. даних Правил, є
підтвердженням укладення Договору приєднання до цих Правил. У зв'язку з
укладенням Договору Учасник Акції підтверджує свою повну згоду з даними
Правилами, факт розуміння всіх умов цих Правил і згоду з тим, що Організатор
має право в односторонньому порядку вносити зміни в ці Правила без
попереднього письмового повідомлення про це кожного Учасника Акції. З моменту
вчинення зазначених дій дані Правила набувають для Учасника та Організатора
силу юридично значущої угоди, що визначає права та обов'язки зазначених осіб,
пов'язані з організацією і проведенням Акції. Учасник Акції, в будь-якому випадку,
не має права вимагати зміни Договору.
8. Права, обов'язки і відповідальність Учасників Акції:
8.1. Всі Учасники Акції зобов'язуються виконувати умови цих Правил.
8.2. Кожен Учасник Акції має право на отримання Призів Акції за умови виконання
положень цих Правил і в разі якщо він буде визначений Організатором, як
Володар Призу Акції.
8.3. Кожен Учасник Акції бере до уваги, що в період проведення Акції відповідно до
цих Правил Учаснику Акції забороняється публікувати, поширювати або іншим
чином доводити до відома користувачів Соціальних мереж та / або Сайту Акції
будь-яку інформацію, яка:
- містить загрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову
репутацію, або порушує недоторканність приватного життя інших Учасників Акції,
користувачів Соціальних мереж, Сайту Акції або інших третіх осіб;
-порушує права неповнолітніх осіб;

-є вульгарною або непристойною, містить нецензурну лексику, містить
порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру за участю
неповнолітніх;
-містить сцени насильства, або нелюдського поводження з тваринами;
- містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його
здійснення;
-пропагандує і / або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті
або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;
-містить екстремістські матеріали;
-пропагандує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по
здійсненню злочинних дій,
-містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись,
державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх
осіб;
-містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин,
інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по
вживанню;
-має шахрайський характер;
-а також порушує інші права та інтереси фізичних і юридичних осіб та / або вимоги
цих Правил і / або вимоги чинного законодавства України.
8.4. Кожен Учасник Акції надає Організатору право на використання його
зображення (фотографії), персональних даних, інтерв'ю або інших матеріалів про
нього, пов'язаних з його участю в Акції, для цілей проведення Акції та видачі
Призів, а також при поширенні рекламної інформації про Акцію на необмежений
термін і без виплати Організатором Учаснику будь-якого додаткового винагороди.
8.5. Всі Учасники Акції самостійно оплачують всі витрати, понесені ними у зв'язку з
участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з доступом в
Інтернет).
8.6. Направляючи фотографії для участі в Акції (далі - «Роботи»), Учасники Акції
погоджуються з наступними правилами та вимогами:
-Учасник Акції гарантує, що під час створення робіт дотримані права третіх осіб і
несе повну відповідальність у разі невиконання даного умови;
- Учасник Акції гарантує, що він володіє винятковим правом на Роботу,
опубліковану на Сайті Акції з метою участі в Акції.
- Організатор залишає за собою право відмовити Учаснику Акції в публікації його
робіт на Сайті Акції в разі невідповідності Роботи цих Правил. Організатор на свій
розсуд приймає рішення про відповідність Робіт з цими Правилами;
- Учасник Акції погоджується з тим, що його Роботи можуть бути використані
Організатором будь-якими способами без обмеження території і протягом
необмеженого терміну без сплати за це Учаснику Акції будь-якої винагороди для
цілей проведення акції;
- В Акції можуть брати участь тільки Роботи, виключним правом розпорядження
якими Учасник Акції, що їх розмістив на сайті Акції, або Роботи, на публікацію яких
у Учасника Акції є дозвіл правовласника або дозвіл фізичної особи, чиє
зображення міститься в складі Робіт, на публікацію зображення такої фізичної
особи на Сайті Акції.
- Організатор залишає за собою право без попереднього пояснення відсторонити
Учасника від участі в Акції та виключити Роботи з Акції, якщо факт їх публікації
порушує чинні Правила і / або положення чинного законодавства України.
9. Права, обов'язки і відповідальність Організатора
9.1. Організатор зобов'язується провести Акцію і визначити Володарів призів
серед Учасників Акції.

9.2. Організатор не несе відповідальності за невиконання або неналежне
виконання своїх зобов'язань, що стало результатом збоїв у телекомунікаційних і
енергетичних мережах, дій шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх
осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та / або виведення з ладу
програмного та / або апаратного комплексу Організатора.
9.3. Організатор не несе жодної відповідальності за будь-які збитки, завдані
Учасником Акції / Володарем призу Акції внаслідок використання ним Призу і / або
участі в Акції, якщо шкода заподіяна не з вини Організатора.
9.4. Організатор не несе відповідальності у разі відправки Призу за неправильною
адресою або неналежному адресату внаслідок надання Володарем призу Акції
помилкових даних. В цьому випадку, а також у разі, якщо Учасник Акції не
направить Організатору документи та інформацію, зазначені в п. 5.3 цих Правил, в
зазначені в 5.3, даних Правил терміни, Організатор має право використовувати
Приз на свій розсуд, у тому числі видати його іншому Учаснику Акції.
9.5. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акції, є
остаточними і перегляду не підлягають.
9.6. Організатор залишає за собою право розміщувати додаткову інформацію про
Акцію.
9.7. Зобов'язання Організатора щодо якості Призу обмежені гарантіями, наданими
їх виробниками.
9.8. Організатор на свій власний розсуд може визнати недійсними всі заявки на
участь, а також заборонити подальшу участь в Акції будь-якій особі, яка підроблює
або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації для участі в Акції, або ж
проведення Акції, діє в порушення цих Правил.
9.9. Якщо з якої-небудь 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 причиною, не контролюється Організатором , яка спотворює, або
зачіпає виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції,
Організатор має право на своє одноосібне розсуд анулювати, припинити, змінити
або тимчасово припинити проведення Акції.
9.10. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або
інші контакти з Учасниками Акції.
9.11. Організатор залишає за собою право в будь-який момент вводити додаткові
технічні обмеження, що перешкоджають недобросовісної накрутке кількості
скоєних Учасниками Акції Дій. У разі виявлення будь-якої спроби недобросовісної
накрутки здійснюються певним Учасником Акції Дій, такий Учасник Акції може бути
відсторонений від участі в Акції без пояснення причин і попереднього
повідомлення. Організатор самостійно здійснює оцінку сумлінності здійснення
Учасником Дій на підставі наявних у Організатора технічних можливостей.
9.12. Організатор має право відмовити у видачі Призу в разі недотримання
Учасником Акції / Володарем призу Акції будь-яких умов, встановлених цими
Правилами, в тому числі після закінчення терміну проведення Акції.
9.13. Організатор має право скористатися незатребуваним Призом на власний
розсуд.
10. Порядок обробки та зберігання персональних даних Учасників Акції, згоду
Учасників Акції на обробку та зберігання персональних даних.
10.1. Беручи участь в Акції, Учасник Акції дає свою згоду на обробку та зберігання
своїх персональних даних, що здійснюється Організатором з метою надання та
доставки Призу. Організатор даним гарантує, що всі персональні дані, повідомлені
Учасниками Акції, будуть зберігатися та оброблятися у відповідності до положень

чинного законодавства України. Учасник Акції має право відкликати свою згоду на
обробку персональних даних повністю або в частині направивши відповідне
повідомлення на адресу Організатора, зазначений в п. 1.4. даних Правил, або
надіславши відповідне повідомлення на адресу електронної пошти Організатора,
зазначений в змісті повідомлення про отримання Призу Акції. Відкликання згоди на
обробку персональних даних автоматично тягне за собою вихід відповідного
Учасника з участі в Акції та унеможливлює отримання Призу Акції. У зазначеному
випадку Організатор має право відмовити Учаснику Акції в Призі або зажадати
його повернення, в разі якщо відповідний Приз був раніше затребуваний /
отриманий Учасником Акції. Після отримання повідомлення Учасника Акції про
відкликання згоди на обробку персональних даних Організатор зобов'язаний
припинити їх обробку і забезпечити припинення такої обробки особою, яка діє за
дорученням / завданням Організатора Акції і в разі, якщо збереження
персональних даних більше не було необхідною для цілей обробки персональних
даних, знищити персональні дані або забезпечити їх знищення (якщо обробка
персональних даних здійснюється іншою особою, яка діє за дорученням /
завданням Організатора) в термін, що не перевищує 90 (Дев'яносто) календарних
днів з дати надходження зазначеного відкликання, за
винятком випадків, коли Організатор має право здійснювати обробку
персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних на підставах,
передбачених законодавством України.
10.2. Згода на обробку персональних даних надається Учасником Акції
Організатору на весь термін проведення Акції та до закінчення 5 (п'яти) років після
його закінчення.
10.3. Обробка персональних даних буде здійснюватися Організатором Акції,
модератором, і іншими партнерами, які діють за дорученням / завданням
Організатора, з дотриманням принципів і правил, передбачених Законом «Про
персональні дані»
10.4. Під персональними даними в цілях даних Правил розуміються персональні
дані Учасників Акції та інших осіб - суб'єктів персональних даних, - як вони
визначені в Законі «Про персональні дані». Під обробкою персональних даних у
цих Правилах розуміється будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що
здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких
засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію,
накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання,
передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення,
знищення персональних даних, наданих Учасником Акції з метою проведення
Акції.
10.5. Організатор, і інші партнери, що діють за дорученням / завданням
Організатора, гарантують необхідних заходів захисту персональних даних від
несанкціонованого доступу. Всі персональні дані, повідомлені Учасниками Акції
для цілей участі в Акції, зберігатимуться, і оброблятися Організатором та іншими
партнерами, які діють за дорученням / завданням Організатора, відповідно до
чинного законодавства України та з дотриманням гарантій, зазначених у цих
Правилах.
10.6. Організатор Акції та інші партнери, що діють за дорученням / завданням
Організатора, зобов'язуються дотримуватися таких правил і надають Учаснику
Акції наступні гарантії щодо обробки персональних даних:
- Забезпечити обробку персональних даних з дотриманням всіх чинних вимог
законодавства України у сфері захисту персональних даних, у тому числі з
дотриманням принципів, вимог, зобов'язань оператора персональних даних,
встановлених Законом «Про персональні дані»;

- Обробляти персональні дані лише в обсязі та з метою проведення Акції.
Використання і інші види обробки персональних даних в цілях інформування
суб'єктів персональних даних про будь-які продукти і послуги, а також в будь-яких
інших цілях допускається тільки в обсязі і в випадках, передбачених Законом «Про
персональні дані»;
- В разі якщо Організатор і інші партнери, що діють за дорученням / завданням
Організатора, з метою виконання своїх зобов'язань перед Учасниками Акції
повинні передати або іншим чином розкрити персональні дані Учасників Акції
третім особам, - здійснювати зазначені дії з дотриманням вимог Закону «Про
персональні дані»;
- Нести відповідальність за охорону та забезпечення безпеки і конфіденційності
персональних даних Учасників Акції при їх обробці відповідно до вимог
законодавства України.
11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Участь в Акції автоматично означає Ознайомлення, и повну згоду Учасників з
усіма положеннями цих Правил.
11.2. Всі спірні питання, что стосують Акції, регулюються на підставі Положень
чинного законодавства України.
11.3. Виплата грошового еквіваленту вартості Прізів або їх заміна на інші призи за
ініціатівою володарів прізів Акції НЕ допускається.
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