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*Під словосполученням «через мобільний додаток або через особистий кабінет» мається на увазі мобільний додаток та особистий кабінет «НОВА ПОШТА» 

 

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ 

«Оплачуй онлайн – вигравай подарунки» 

 

Ініціатором Акції «Оплачуй онлайн – вигравай подарунки» (далі – «Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ПОСТ ФІНАНС» (надалі – «Ініціатор» або «Замовник»), розташоване за адресою: 03131, м. Київ, Столичне шосе, 103, оф. 1304, код 

ЄДРПОУ 38324133. 

Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ОПТІМУМ МЕДІА Україна», розташоване за адресою: 

04123, м. Київ, вул. Западинська, дім 9-А, код ЄДРПОУ 32311197 (надалі – «Виконавець»). 

Партнером Акції є Представництво «Мастеркард Юроп СА» в Україні (надалі – «Партнер»), розташоване за адресою: 

01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, офіс 404а. 

Метою проведення Акції є просування фінансових послуг Ініціатора з переказу коштів онлайн (а саме: переказ коштів «Експрес», 

переказ коштів «Безготівковий», переказ коштів «Експрес Безготівковий»), далі по тексту – «Фінансові послуги», які надає Ініціатор 

Акції, і проводиться з метою підвищення обізнаності споживачів про фінансові послуги, а також з метою стимулювання кінцевих 

споживачів на отримання фінансових послуг, які Ініціатор надає онлайн. 

 

1. Основні положення, строки та місце проведення Акції 

1.1. Участь в Акції мають право взяти дієздатні фізичні особи-громадяни України, яким на дату початку Акції виповнилося 

18 років (далі – «Потенційні учасники Акції»), які здійснили онлайн оплату карткою Mastercard® міжнародної платіжної системи 

Mastercard (далі – «Картка»/«Картки»), емітованою банками, які зареєстровані на території України й ведуть свою банківську діяльність 

згідно з чинним законодавством України, для використання фізичними особами, та активованою до початку та/або в Період проведення 

Акції, які скористувалися послугами Ініціатора (а саме: переказ коштів «Експрес», переказ коштів «Безготівковий», переказ коштів 

«Експрес Безготівковий») через мобільний додаток або через особистий кабінет*, і зареєстрували факт оплати в спеціально створеній 

формі на сайті online.novaposhta.ua в акційний період, який зазначено в п. 1.3. цих Правил. Потенційні учасники Акції можуть стати 

учасниками Акції за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені в розділах 2 та 3 цих Правил з урахуванням положень п. 

1.2. цих Правил. 

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

1) юридичні особи; 

2) особи, яким на дату початку Акції не виповнилося 18 років; 

3) особи, які не виконали умов цих Правил; 

4) особи з частковою/неповною/обмеженою дієздатністю та/або недієздатні особи згідно з чинним законодавством 

України; 

5) іноземці й особи без громадянства, працівники та представники Ініціатора, Виконавця, та/або будь-яких інших 

компаній, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції та їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки). 

1.3. Період проведення Акції складається з двох етапів: початок акції з 9:00 год 02.09.2019 р. до 23:59 год 30.09.2019 р. 

включно (далі – «Період проведення Акції»), що складається з таких етапів Акції: 

– 02.09.2019 – 15.09.2019 – перший етап, в якому розігруватимуться подарункові сертифікати номіналом 500 грн (200 шт.); 

– 16.09.2019 – 29.09.2019 – другий етап акції, в якому розігруватимуться подарункові сертифікати номіналом 500 грн 

(200 шт.). 

Головний Подарунок – іPhone X 256 GB (1 шт.) – буде розіграно після завершення Періоду Акції. 

1.4. Акція діє на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей 

(згідно із Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово 

окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 № 2268-VIII, у тому числі, відповідно до переліку 

затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1085-р від 07.11.2014 р.), тимчасово окупованої території АР Крим (згідно 

із Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 

15.04.2014 № 1207-VII). 

1.5. Для участі в Акції Учасник Акції повинен здійснити оплату онлайн, скориставшись послугами Ініціатора (а саме: 

переказ коштів «Експрес», переказ коштів «Безготівковий», переказ коштів «Експрес Безготівковий»), через мобільний додаток або через 

особистий кабінет* і зареєструвати факт оплати в спеціально створеній формі на сайті online.novaposhta.ua  акційний період, який 

зазначено в п. 1.3. цих Правил. 

1.6. Назва акції «Оплачуй онлайн – вигравай подарунки» є рекламною, а участь в Акції гарантує отримання Подарунків 

Акції лише тим Учасникам, які виконали умови Правил Акції та з урахуванням Розділу 5 цих Правил «Порядок визначення Переможців 

Акції та умови отримання Подарунків Акції». Правила Акції не є публічною обіцянкою винагороди кожному Учаснику. Учасник Акції 

отримує право на участь у розіграші Подарунків на умовах цих Правил. 

1.7. Відповідальність за розподіл Подарунків Акції відбувається таким чином:  

• відповідальним за вручення Головного Подарунка Переможцю Акції у вигляді телефону марки іPhone X 256 GB (1 шт.) 

є Виконавець і його представники;  

• відповідальним за вручення Подарунків Переможцям Акції – подарункових сертифікатів номіналом 500 грн кожен 

(загальна кількість – 400 шт.) є Ініціатор і його представники. 

Відповідно до виду Подарунка, Переможець Акції з усіх питань звертається до Виконавця (до Виконавця звертається 

Переможець, який виграв Головний Подарунок) або Ініціатора, який несе відповідальність за вручення/передачу Подарунка 

Переможцю. 

1.8. Акція не є азартною грою або лотереєю та не передбачає будь-яких платежів за допуск до участі в ній. 

1.9. Ініціатор повинен перевіряти вік, правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції. 

 

2. Умови та порядок участі в Акції 

2.1. Для набуття статусу Учасника Акції необхідно: 

2.1.1. У Період проведення Акції (що зазначений у п. 1.3. Правил) здійснити оплату онлайн карткою Mastercard®, 

скориставшись послугами Ініціатора (а саме: переказ коштів «Експрес», переказ коштів «Безготівковий», переказ коштів «Експрес 

Безготівковий») через мобільний додаток або через особистий кабінет*. 

2.1.2. Шляхом ініціації переказу акцептувати Публічний договір надання послуг з переказу коштів (далі – «Договір»), що 

розміщений на сайті Ініціатора; 

2.1.3. Зареєструвати переказ, вписавши в спеціально створену форму на сайті online.novaposhta.ua номер електронної 

накладної (ЕН), який підтверджує факт виконання дій, значених у п. 2.1.2. цих Правил. 
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2.1.4. До ініціації переказу коштів ознайомитися із офіційними Правилами Акції, що розміщені на сайті ТОВ «ПОСТ 

ФІНАНС»: forpost-system.com 

2.2. Не відповідають умовам Акції та не належать до ініціації переказу коштів онлайн: 

- операції, які було здійснено до «09» годин «00» хвилин «02» вересня 2019 року та після «23» годин «59» хвилин «30» 

вересня 2019 року за Київським часом; 

- операції, які не було зареєстровано в спеціальній формі реєстрації на сторінці online.novaposhta.ua 

2.3. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з Правилами Акції, а також свою 

повну й безумовну згоду з ними. Беручи Участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують, що не мають жодних претензій до 

Ініціатора та Виконавця в частині надання Учасниками Акції інформації, що визначена в п. 5.2. цих Правил. Беручи участь в Акції, 

Учасник Акції, який став Переможцем Акції і який отримує Головний Подарунок, надає Ініціатору дозвіл на передачу його персональних 

даних Виконавцю, у тому числі копій документів, що містять персональні дані для вручення Головного Подарунка Переможцю. Беручи 

участь в Акції Учасники Акції надають Ініціатору дозвіл на передачу й обробку своїх персональних даних третім особам для належного 

проведення Акції, визначення Переможців Акції та вручення Подарунків Акції. 

Беручи участь в Акції та здійснюючи дії, що зазначені у п.п. 2.1. Правил, Учасники Акції тим самим надають свою згоду 

Виконавцю та Ініціатору на обробку їхніх персональних даних відповідно до мети, що визначена в п.п. 6.6.2. цих Правил, а також 

підтверджують, що ознайомлені із правами, що передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». 

2.4 Ініціатор/Виконавець не несуть відповідальність у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, 

пожежа, повінь, будь-які військові дії, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на Території проведення Акції, інші непідвладні 

контролю з боку Ініціатора/Виконавця. 

2.5 Якщо з будь-якої причини будь-який етап/аспект Акції не може проводитися так, як це заплановано, у тому числі, але 

не обмежуючись, через причини, які не залежать від Ініціатора/Виконавця, або викликані зараженням комп’ютерними вірусами, 

неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, порушенням законодавства, 

технічними неполадками, навмисними недобросовісними діями Учасників або будь-якою неконтрольованою причиною, яка спотворює 

або впливає на безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Ініціатор своїм рішенням може на свій розсуд анулювати, 

зупинити, змінити умови або тимчасово зупинити проведення Акції, визнати недійсними будь-які дії в рамках Акції. 

2.6 Учасники Акції, беручи участь в Акції, добровільно погоджуються, що в разі визнання їх Переможцями відповідного 

етапу Акції для отримання Подарунка Акції нададуть Ініціатору/Виконавцю (Виконавцю надається інформація лише від Переможця 

Акції, який отримує Головний Подарунок) таку інформацію й документи: копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (або документ, що його замінює в разі, якщо особа відмовилась від його отримання), які є необхідними для проведення 

податкового обліку, та іншу необхідну інформацію по запиту. Вказані копії документів надсилаються на електронну адресу Виконавця 

irina.sviatetskaya@optimum-media.kiev.ua або apomazanko@resolutionmedia.com.ua та Ініціатора piven.o@forpost-system.com 

протягом 3 (трьох) днів після того, як з Переможцями зв’яжуться представники Виконавця/Ініціатора. Якщо Учасник Акції не надав 

зазначених документів, це унеможливлює визнання його Переможцем та отримання ним Подарунка Акції. Ініціатор перевіряє 

Переможців Акції на відповідність вимогам п.п. 1.1, 1.2 цих Правил. 

2.7 Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі в Акції (якщо надання такої інформації 

передбачене умовами Акції), у тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником, позбавляє такого Учасника права на отримання 

Подарунка Акції. Учасник, викритий у спробі незаконного отримання подарунків, за одноособовим рішенням Ініціатора/Виконавця не 

бере участі в Акції. Якщо при цьому його дії містять ознаки злочину або іншим чином порушують законодавство України, інформація 

про нього може бути передана в правоохоронні органи. 

2.8 Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасників Акції від виконання цих Правил (у т. ч. механіки, 

порядку та строків проведення Акції та/або умов отримання Подарунків Акції тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції. 

При цьому така особа не має права на одержання від Ініціатора/Виконавця та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації. 

2.9 Беручи участь в Акції, Учасник, який став Переможцем Акції шляхом виграшу Головного Подарунка надає свою 

безумовну та безвідкличну згоду на розміщення на сайті Ініціатора/Виконавця інформації про факт його перемоги в Акції та виграшу 

Головного Подарунка із зазначенням прізвища, імені, фотографії з його зображенням, інтерв’ю, що буде з ним проведене, та інших даних 

про Переможця, який отримав головний подарунок, без сплати будь-якої винагороди. 

 

3. Механіка Акції 

3.1. Учасник, який здійснив оплату онлайн карткою Mastercard®, скориставшись послугами Ініціатора (а саме: переказ 

коштів «Експрес», переказ коштів «Безготівковий», переказ коштів «Експрес Безготівковий») через мобільний додаток або через 

особистий кабінет* в акційний період, який зазначено в п. 1.3. цих Правил, і зареєстрував факт оплати в спеціально створеній формі на 

сайті online.novaposhta.ua, бере участь у розіграші Головного Подарунка (телефон марки іPhone X 256 GB) або одного з 400 (чотирьохсот) 

Подарункових сертифікатів номіналом 500 грн кожен. 

 

4. Подарунковий Фонд Акції 

4.1. Подарунками Акції є телефон марки іPhone X 256 GВ (1 шт.), який є Головним Подарунком, і подарункові 

сертифікати**, номіналом 500 грн кожен (загальна кількість – 400 шт.) (Головний Подарунок і Подарункові сертифікати, іменовані далі – 

«Подарунок Акції»). 

4.2. У кожному етапі проведення Акції визначається один Переможець, який має право на отримання одного Подарунка 

Акції. 

4.3. Ініціатор залишає за собою право збільшити/зменшити Подарунковий Фонд Акції або включити в Акцію додаткові 

Подарунки, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявних Подарунків Акції. Якщо такі зміни будуть мати місце, 

Ініціатор повідомляє про них у порядку, передбаченому п. 6.4. цих Правил. 

4.4. Виконавець забезпечує передачу/вручення Головного Подарунка Акції Переможцю Акції кур’єрською доставкою ТОВ 

«Нова Пошта» за адресою, яка буде додатково погоджена Виконавцем з Переможцем Акції. 

4.5. Ініціатор забезпечує передачу/вручення Подарунків Акції (крім Головного Подарунка Акції) Переможцям Акції 

погодженим з кожним Переможцем Акції каналом зв’язку. 

4.6. Подарунки Акції можуть бути отримані Переможцями Акції, що одержали право на їх отримання, тільки на умовах, 

визначених в цих Правилах. Якщо Переможець Акції не має можливості/бажання використати/отримати Подарунок Акції з причин, які 

не залежать від Ініціатора/Виконавця, Ініціатор/Виконавець не сплачують Переможцю Акції жодних компенсацій, пов'язаних з такою 

неможливістю використання/отримання Подарунка Акції. Грошовий еквівалент Подарунків Акції не видається або заміна Подарунків 

Акції, у тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається. У разі, якщо Переможець Акції з якихось 

                                                 
** Під подарунковим сертифікатом мається на увазі цифровий промокод який надає право пред’явнику обміняти його на товари, які реалізуються в 
мережі Інтернет на сайті makeup.com.ua., номінал цифрового промокоду 500 грн. з терміном дії до 31/01/2020 року включно 

mailto:irina.sviatetskaya@optimum-media.kiev.ua
mailto:apomazanko@resolutionmedia.com.ua
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причин не може отримати Подарунок Акції, такий Учасник Акції не має права передати/поступитися своїм правом третій особі, і в такому 

разі вважається, що він відмовився від Подарунка. 

4.7. Зовнішній вигляд і зміст Подарунків Акції можуть відрізнятися від їх зображень на рекламних матеріалах Акції, а 

також не відповідати сподіванням та очікуванням Учасників Акції. 

4.8. Переможець Акції може отримати один Подарунок лише один раз після оголошення переможців Акції в п. 5.1. цих 

Правил, за весь строк проведення Акції «Оплачуй онлайн – вигравай подарунки». 

 

5. Порядок визначення Переможців Акції та умови отримання Подарунків Акції 

5.1. Визначення Переможців Акції проводять Ініціатор і Виконавець у такі дати: 

20.09.2019 року (за період з 02.09 по 15.09.19); 

04.10.2019 року (за період з 16.09 по 30.09.19). 

5.2. Визначення Переможців Акції здійснює Виконавець таким шляхом: 

- Виконавець у дати, що зазначені в п.5.1. цих Правил, з даних Бази Акції за допомогою випадкового вибору сервісом random.org 

визначає унікальні ідентифікатори переказу, за допомогою яких можна встановити Переможців Акції. База Акції, доступ до якої має 

Виконавець, не містить персональних даних Учасників Акції, а містить лише унікальні ідентифікатори переказів, які були внесені 

Учасниками Акції в спеціально створену формі на сайті online.novaposhta.ua 

- для визначення Переможців Акції Виконавець направляє Ініціатору унікальні ідентифікатори переказів, за допомогою яких 

Ініціатор визначає ПІБ Переможців та інші необхідні дані про Переможців. 

База Акції міститься в Ініціатора, а Виконавець має до неї доступ протягом періоду проведення Акції. 

5.3. Також за допомогою унікальних ідентифікаторів переказу, що містяться в Базі Акції, Ініціатор визначає 2 (двоє) 

резервних Переможців під час розіграшу Головного Подарунка на випадок, якщо Переможець Акції не матиме можливості/бажання або 

відмовиться отримати Головний Подарунок Акції. Резервні Переможці Акції визначаються за спадаючою послідовністю по черзі, 

починаючи з наступного за визначеним Переможцем. Даний пункт стосується лише розіграшу телефону марки іPhone X 256 GВ, розіграш 

Подарункових сертифікатів відбувається без визначення резервних Переможців. 

5.4. Після визначення Переможця та резервних Переможців Ініціатор за унікальним ідентифікатором визначає кожну особу 

Переможця та передає Виконавцю інформацію виключно про Переможця Акції, який виграв Головний Подарунок, в обсязі, який 

необхідний для зв’язку з особою Переможцем Акції, який отримує Головний Подарунок Акції. 

5.5. У разі, якщо Переможець Акції не матиме можливості/бажання або відмовиться отримати Головний Подарунок Акції, 

право отримати Головний Подарунок Акції переходить до резервного Переможця Акції, наступного за Переможцем Акції, згідно з 

переліком, враховуючи умови п. 5.1.–5.2. цих Правил. 

5.6. Про результати визначення Переможців Акції Ініціатор (відповідальний за сповіщення Переможців першого та другого 

етапу Акції, крім Переможця Головного Подарунка) і Виконавець (відповідальний за сповіщення Переможця Головного Подарунка) 

сповіщає SMS-повідомленням Переможців Акції або електронною поштою протягом 7-х (семи) робочих днів з дати проведення 

відповідного визначення Переможців Акції, що зазначено в п. 5.1. цих Правил. 

5.7. Ініціатор і Виконавець не несуть відповідальності в разі неможливості зв’язатися з Переможцем за вказаними ним 

контактними даними. 

5.8. Протягом 20 (двадцяти) календарних днів, що розраховуються від дати виконання Переможцями Акції п. 2.6. цих 

Правил, Ініціатор забезпечує вручення Подарунків Переможцям, окрім вручення Головного Подарунка. Виконавець забезпечує вручення 

Головного Подарунка Акції Переможцю. 

5.9. Результати визначення Переможців Акції, які отримають Подарунки Акції після отримання ними Подарунків Акції 

вважатимуться остаточними й не підлягатимуть оскарженню. 

5.10. Переможець Акції під час отримання Головного Подарунка Акції підписує з Виконавцем відповідну заяву-

підтвердження про отримання відповідного Головного Подарунка Акції та Згоду на обробку персональних даних, форму якої визначає 

Виконавець, на підставі якої Переможець Акції отримує Головний Подарунок Акції. 

5.11. Відмова Переможця Акції від отримання Подарунка Акції та/або підписання заяви-підтвердження, та/або Згоди на 

обробку персональних даних, передбачених п. 5.10. цих Правил, так само, як надання їх пізніше вказаного в п. 5.10 цих Правил терміну 

або надання інформації, що має ознаки фальсифікації або є недостовірною/неправильною, позбавляє Переможця Акції права на 

отримання відповідного Подарунка Акції та вважається відмовою Переможця Акції від отримання ним Подарунка Акції. У такому разі 

право на отримання Подарунка Акції переходить до резервного Переможця Акції (в такому разі вручення Подарунка Акції здійснюється 

резервному Переможцю Акції, наступному за Переможцем Акції, згідно з переліком Бази Акції, що стосується вручення Головного 

Подарунка, враховуючи умови п. 5.1.–5.5. цих Правил). Ініціатор та/або Виконавець не приймають і не розглядають будь-які претензії 

Переможця Акції щодо цього. 

5.12. Ініціатор/Виконавець/Партнер не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні 

лиха, пожежа, повінь, будь-які військові дії, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на Території проведення Акції, інші 

непідвладні контролю з боку Виконавця події. 

5.13. Виконавець/Ініціатор/Партнер не відповідають за будь-які витрати Переможців Акції, пов’язані з участю в Акції, 

отриманням і подальшим використанням Подарунків Акції. 

5.14. Ініціатор/Виконавець/Партнер мають право: 

- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала неналежним чином усі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах; 

- відмовити у видачі Подарунка Акції Переможцю Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання такого Подарунка Акції, 

згідно з цими Правилами; 

- вважати, що особа отримала статус Переможця злочинним або шахрайським шляхом, 

5.15. Ініціатор/Виконавець/Партнер не несуть відповідальності за недостовірність інформації, наданої Учасниками Акції, у 

т. ч. інформації щодо контактів з ними. 

5.16. Якщо Переможець Акції не має можливості/бажання використати/отримати Подарунок Акції з причин, які не залежать 

від Ініціатора/Виконавця, останні не виплачують Переможцю Акції жодних компенсацій/грошових компенсацій, пов'язаних з 

неможливістю використання/отримання Подарунка Акції. 

5.17. Грошовий еквівалент Подарунків Акції не видається. У будь-якому разі відповідальність Виконавця Акції обмежується 

сумою відповідного Подарунка Акції. 

5.18. Ініціатор є податковим агентом з податку на доходи фізичних осіб та інших податків, що можуть виникнути під час 

вручення Подарункових сертифікатів у розумінні пункту 14.1.180 Податкового Кодексу України, а Виконавець є податковим агентом з 

податку на доходи фізичних осіб та інших податків, що виникають під час вручення Головного Подарунка (телефону марки іPhone X 256 

GB) у розумінні пункту 14.1.180 Податкового Кодексу України. 

 

6. Інші умови 
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6.1. Ініціатор/Виконавець/Партнер Акції не несуть відповідальності за неможливість отримання Переможцем Подарунка 

Акції у зв’язку з будь-якими обставинами, що перебувають поза межами контролю Ініціатора/Виконавця (відсутність необхідних 

документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу підприємств телекомунікацій або фінансових компаній України, у тому числі платіжних 

систем. 

6.2. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або 

питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Ініціатор. Рішення Ініціатора є остаточним та оскарженню не 

підлягає. 

6.3. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо 

контактів з ними та адреси). 

6.4. Інформування про Правила та умови Акції здійснюється за допомогою: 

6.4.1. анонсування Акції та розміщення офіційних Правил на сайтах: www.online.novaposhta.ua, www.mastercard.ua, 

www.novaposhta.ua та forpost-system.com 
6.4.2. за телефоном 0800 500 609 (безкоштовно для абонентів національних операторів зв’язку) та/або через лінію підтримки 

Ініціатора. 

6.5. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Ініціатором протягом усього строку проведення Акції. Зміна 

та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі в разі їх затвердження Ініціатором і Виконавцем та оприлюднення у порядку, що 

визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо 

інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов. Ініціатор/Виконавець не несуть 

відповідальності в разі, якщо Учасники Акції / Переможці Акції не будуть ознайомлені з такими змінами. 

6.6. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») Учасникам Акції 

повідомляється: 

6.6.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Ініціатор. З метою реалізації Правил Акції та відповідно до мети 

обробки персональних даних, яка вказана у п.п. 6.6.2. цих Правил, Ініціатор передає персональні дані Переможця, який отримує Головний 

Подарунок Акції, Виконавцю та обробляє персональні дані інших Переможців Акції у порядку, що визначений чинним законодавством 

України. 

6.6.2. Персональні дані Переможців Акції обробляє Виконавець (по персональних даних Переможця Акції, що виграв 

Головний Подарунок) та Ініціатор з метою забезпечення їх участі в цій Акції, визначення Переможців, маркетингових відносин, 

рекламних відносин, податкових відносин і відносин у сфері бухгалтерського обліку та згідно з Положенням про порядок обробки 

персональних даних ТОВ «ПОСТ ФІНАНС». Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує, що ознайомлений із Положенням про порядок 

обробки персональних даних ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» (що розміщений на офіційному сайті Ініціатора) та погоджується з його умовами. 

6.6.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана в п.п. 6.6.2. цих Правил, Ініціатор/Виконавець можуть обробляти 

ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків, адресу реєстрації та іншу необхідну інформацію. 

6.6.4. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції. 

Персональні дані Переможців Акції будуть зберігатися протягом строку, який необхідний для виконання мети, зазначеної в п.п. 6.6.2. 

цих Правил. 

6.6.5. Учасники/Переможці Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних з метою, що визначена в 

п.п. 6.6.2. цих Правил, надіславши Ініціатору письмовий запит на адресу, вказану у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на 

участь в Акції / отримання Подарунків Акції. 

Учасники/Переможці Акції володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних 

даних». 

6.7. У разі відмови Переможця Акції від отримання ним Подарунка Акції Ініціатор/Виконавець не приймають і не 

розглядають будь-які претензії Переможця Акції через це. 

6.8. Ініціатор/Виконавець/Партнер не несуть відповідальності за: 

- неотримання Переможцем Акції Подарунка Акції з вини самого Переможця Акції; 

- за відмову Переможця Акції від одержання Подарунка Акції, якщо в ньому не виявлено ніяких технічних невідповідностей; 

- інші обставини, які не залежать від Ініціатора/Виконавця. 

Ініціатор/Виконавець/Партнер не виплачують Переможцю Акції жодних компенсацій. 

6.9. Номери телефонів, IP-адреси, електронні й поштові адреси та інші дані Учасників Акції, у діях яких було виявлено 

ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які 

поставлять такого Учасника Акції в більш вигідні умови серед інших Учасників) не допускаються до подальшої участі в Акції. Рішення 

про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції приймає самостійно Ініціатор/Виконавець і воно не підлягає оскарженню. 

Учасники Акції, які були недопущені до подальшої участі в Акції, незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи 

після отримання ними Подарунків Акції), втрачають право на одержання будь-яких Подарунків Акції, не одержаних на момент 

недопущення Учасника Акції до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають права на одержання жодних компенсацій від 

Ініціатора/Виконавця. При цьому, у разі встановлення факту отримання Переможцем Акції Подарунків Акції шляхом зловживань та/або 

шахрайства, Ініціатор/Виконавець мають право скористатись усіма доступними законними способами для покарання таких осіб і 

відшкодування завданих ними збитків. 

6.10. Правила погоджені Ініціатором/Виконавцем/Партнером і діють протягом Терміну проведення Акції. 

6.11 Якщо з будь-якої причини будь-який етап/аспект Акції не може проводитися так, як це заплановано, у тому числі, але 

не обмежуючись, через причини, які не залежать від Сторін, або викликані зараженням комп’ютерними вірусами, неполадками в мережі 

Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, порушенням законодавства, технічними 

неполадками, навмисними недобросовісними діями Учасників або будь-якою неконтрольованою причиною, яка спотворює або впливає 

на безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Ініціатор своїм рішенням може на свій розсуд анулювати, зупинити, 

змінити умови або тимчасово зупинити проведення Акції, визнати недійсними будь-які дії в рамках Акції. 

6.12. Ініціатор та будь-які його афілійовані особи, підрядники не несуть відповідальність за дотримання Виконавцем 

законодавства України та цих Правил, а також не відповідають за претензіями Учасників та/або Потенційних учасників Акції до 

Виконавця щодо проведення Акції, виконання цих Правил Виконавцем. Виконавець і будь-які його афілійовані особи, підрядники не 

несуть відповідальності за дотримання Ініціатором законодавства України та цих Правил, а також не відповідають за претензіями 

Учасників та/або Потенційних учасників Акції до Ініціатора щодо проведення Акції та виконання цих Правил Ініціатором. 
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