
1. Купуй Акційний продукт Сосиски «Шалена сімейка» 300г.  

2. Отримуй магніт в середині кожного пакування 

3. Знаходь один з десяти акційних сертифікатів на запас ковбас для всієї родини: 

1кг/2кг/3кг/4кг/5кг 

  

  



ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА 

Акції «Шалена мандрівка» 

від 1.05.2021 р. 

1. Загальні положення 

1.1. Організатором та Виконавцем Акції є ТОВ М’ясокомбінат «Ювілейний» (надалі – Організатор та 

Виконавець). Місцезнаходження Організатора та Виконавця: 52005, Дніпропетровська обл.,  

Дніпровський р-н, смт Слобожанське, вул. Мічуріна, буд. 5  

1.2. Акція проводиться з метою популяризації продукції під ТМ «Ювілейний», а саме сосисок в/с 

"Шалена сімейка" (порц.упак.)(шт.=0,3кг). Акція не є лотереєю чи азартною грою. 

1.3. В акції бере участь: 

1.3.1. Продукція ТМ «Ювілейний», а саме сосиски в/с "Шалена сімейка" (порц.упак.)(шт.=0,3кг). 

2. Термінологія та поняття, які використовуються в цих офіційних правилах: 

2.1. Акційний термін – установлений Організатором та Виконавцем термін дії акції «Шалена 

мандрівка». 

2.2. Акційна продукція - продукція ТМ «Ювілейний», а саме сосиски в/с "Шалена сімейка" 

(порц.упак.)(шт.=0,3кг) з акційною етикеткою «Акція! Збирай магніти». 

2.3. Сувенірна продукція – сувернірний магніт з серії магнітів «Шалена мандрівка», що знаходиться 

всередині кожної упаковки Акційної продукції. 

2.4. Друкований вкладиш – 10 (десять) унікальних акційних кодів, які знаходяться всередні 10 

(десяти) різних упаковок Акційної продукції із всієї партії  Акційної продукції, яка бере участь в 

акції «Шалена мандрівка». Кожен з 10 (десяти) унікальних друкованих вкладишів містить у собі 

унікальний Акційний код, що підтверджує право Учасника акції стати Володарем Заохочення, та 

інформацію про спосіб сповіщення Організатора та Виконавця акції про знаходження 

Друкованого вкладишу.  

2.5. Акційний код - унікальний код розташований на друкованому вкладиші. Знаходиться всередені 

Акційної продукції і складається з 6 символів (цифри). 

3. Учасники Акції 

3.1. Учасником Акції може бути будь-який громадянин України, який ретельно виконав всі дії та 

умови, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (надалі – Учасник або Учасники). 

3.1.1. Право на придбання Заохочення акції має лише повнолітня особа, яка може довести 

правомірність своїх дій за допомогою документів, підтверджуючих особистіть Учасника 

акції.  

4. Тривалість Акції та територія її проведення 

4.1. Акція триває з 1 травня по 31 травня 2021 року включно або до завершення кількості одиниць 

Акційної продукції в наявності у Організатора та Виконавця акції «Шалена мандрівка». 

4.2. Акція проводиться на всій території України окрім тимчасово окупованих територій та територій 

проведення ООС. 

5. Використання Акційних кодів 

5.1. В Акції “Шалена мандрівка” використовуються виключно унікальні Акційні коди, що 

складаються з 6 символів (цифри) та розташовані на Друкованому вкладиші в Акційній продукції 

з акційною етикеткою, на якій нанесено інформацію про акцію “Шалена мандрівка”. Будь-які 

інші Акційні коди вважаються недійсними і для участі у поточній Акції не приймаються 

6. Фонд Заохочень Акції 

6.1. Фонд Заохочень Акції складається з наступних Заохочень: 

6.1.1. Сувенірна продукція «Шалена мандрівка» 



6.1.1.1. Сувенірна продукція «Шалена мандрівка» - коллекція сувернірних магнітів 

«Шалена мандрівка», що складається з 15 різних магнітів. Вартість сувенірних  магнітів 

включається у вартість Акційної продукції ТМ «Ювілейний», а саме сосиски в\с 

«Шалена сімейка» (шт.=0,3кг). Ознайомитись з повним переліком сувенірної продукції 

можна за посиланням – https://yuvileinyi.com.ua/ru/mandrivka-r/ 

6.1.1.2. Загальна кількість магнітів дорівнює кількості одиниць Акційної продукції за весь 

Акційний період. 

6.1.2. Набір ковбасної продукції від ТМ «Ювілейний» у зазначеному на Друкованому вкладиші 

об’ємі: 

6.1.2.1. Загальна кількість наборів ковбасної продукції складає 10 (десять) одиниць за 

весь Акційний період у наступному об’ємі: 

 Набір ковбасної продукції від ТМ «Ювілейний», вагою 1 кілограм – 2 набори (Вартість 

– 0,01грн). 

 Набір ковбасної продукції від ТМ «Ювілейний», вагою 2 кілограма – 2 набори (Вартість 

– 0,01грн); 

 Набір ковбасної продукції від ТМ «Ювілейний», вагою 3 кілограма – 2 набори (Вартість 

– 0,01грн); 

 Набір ковбасної продукції від ТМ «Ювілейний», вагою 4 кілограма – 2 набори (Вартість 

– 0,01грн); 

 Набір ковбасної продукції від ТМ «Ювілейний», вагою 5 кілограмів – 2 набори 

(Вартість – 0,01грн); 

6.1.2.2. Ознайомитись с повним переліком продукції, яка входить до конжного набору 

ковбасних виробів можна за посиланням -  https://yuvileinyi.com.ua/ru/mandrivka-r/ 

6.2. Кількість Заохочень обмежена і становить вищезазначену кількість. Відповідальність 

Організатора та Виконавця не виходить за межі кількості Фонду Заохочень Акції, що зазначений 

вище. 

6.3. Організатор та Виконавець Акції залишає за собою право збільшити або зменшити загальну 

кількість Фонду Заохочень Акції або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені 

цими Правилами. Якщо такі зміни відбудуться, Організатор та Виконавець повідомляє про них в 

порядку, передбаченому п. 10. цих Правил. 

6.4. Зовнішній вигляд Заохочень, зазначених на інтернет-сайті акції, на рекламних матеріалах, які 

будуть поширюватись Організатором та Виконавцем Акції протягом Акційного Періоду, може 

відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних Заохочень. 

6.5. Організатор та Виконавець акції «Шалена мандрівка» залишає за собою право змінити перелік 

вказанної продукції у кожному наборі ковбасних виробів на іншу продукцію ТМ «Ювілейний», 

рівнозначною за вартістю та об’ємом. 

7. Порядок участі в Акції та реєстрація Учасників Акції 

7.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно здійснити наступні дії: 

7.1.1.  Придбати Акційну продукцію від ТМ «Ювілейний» з акційною етикеткою «Акція! Збирай 

магніти» 

7.1.2.  Придбання Акційної продукції надає можливість кожному Учаснику акції стати власником 

Сувенірної продукції. 

7.1.3.  За весь Акційний термін 10 (десять) Унікальних учасників акції матимуть можливість 

статить Власниками 10 (десяти) Наборів ковбасних виробів від ТМ «Ювілейний» у 

зазначеному у Друкованому вкладиші об’ємі. 

7.1.4.  Для отримання права придбати Набір ковбасних виробів за 0,01грн. необхідно знайти 1 

(один) з 10 (десяти) Унікальних друкованих вкладишів в 10 (десяти) різних упаковках 
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Акційної продукції. Кожний Друкований вкладиш містить у собі Унікальний акційний код, 

який підтверджує право на одноразове придбання Набору ковбасних виробів від ТМ 

«Ювілейний» 

7.2. У разі знаходження Друкованого вкладишу з Акційним кодом, який підтверджує право на 

придбання Набору ковбасних виробів від ТМ «Ювілейний», необхідно: 

7.2.1.   Зареєструвати протягом Акційного періоду Акційний код за допомогою СМС або шляхом 

реєстрації Акційного коду в інтернеті, у порядку зазначеному на Друкованому вкладиші 

всередині Акційної упаковки. 

7.2.1.1. Для реєстрації Акційного коду за допомогою СМС Учаснику Акції необхідно 

надіслати Акційний код з 1 травня 2021 року до 31 травня 2021 року в СМС-

повідомленні на номер, зазначений на Друкованому вкладиші (послуга дійсна для 

абонентів всіх національних GSM-операторів України). Вартість відправки СМС-

повідомлення згідно з тарифами мобільного оператора Учасника акції. 

7.2.1.1..1. Після реєстрації вірного Акційного коду шляхом відправлення СМС-

повідомлення Учаснику буде надіслано у відповідь СМС-повідомлення з 

підтвердженням реєстрації Акційного коду. 

7.2.1.2. Для реєстрації Акційного Коду в інтернеті Учаснику Акції необхідно надіслати 

електронний лист на електронну пошту trade@post.mku.dp.ua з наступними умовами: 

 У полі «Тема електронного листа» зазначити «Реєстрація Акційного коду»; 

 У полі «Текст електронного листа» зазначити Акційний код, зазначений на 

Друкованому вкладиші; 

7.2.1.2..1. Після реєстрації вірного Акційного коду шляхом відправлення електронного 

листа Учаснику буде надіслано у відповідь електронний лист з 

підтвердженням реєстрації Акційного коду. 

7.3. В одному СМС-повідомленні або електронному листі можливо надіслати тільки один Акційний 

код. 

7.4. СМС-повідомлення або електронний лист з Акційним кодом не враховується і така особа не стає 

Учасником Акції в наступних випадках: 

7.4.1.  Якщо було відправлено невірний Акційний код; 

7.4.2.  Якщо СМС-повідомлення або електронний лист з вірним Акційним кодом надіслали 

повторно, після затвердження першого Акційного коду; 

7.4.3.  Якщо СМС-повідомлення та електронний лист містять один і той самий акційний код; 

7.4.4.  Якщо СМС-повідомлення або електронний лист не містить Акційний код; 

7.4.5.  Якщо СМС-повідомлення або електронний лист містить більше ніж один Акційний код; 

7.4.6.  Якщо СМС-повідомлення або електронний лист містить Акційний код, який не може бути 

ідентифікований (містить крім Акційного коду зайві символи, пробіли тощо); 

7.4.7.  Якщо СМС-повідомлення або електронний лист відправлене за межами Акційного періоду, 

встановленого даними Правилами; 

7.5. Вірним вважається Акційний Код, який присутній в загальній базі згенерованих Акційних Кодів, 

які використовувалися для нанесення Друкований вкладиш, що знаходиться всередині Акційної 

Упаковки Акційного продукту. 

7.6. Організатор та Виконавець не несе відповідальності за технічні збої, пов’язані з реєстрацією 

Акційних кодів та іншими питаннями, на які Організатор та Виконавець акції не має впливу, в 

тому числі: 

7.6.1.  За розірвання договірних відносин між оператором (-ами) мобільного зв’язку та Учасником 

акції і як наслідок – неможливість відправки Учасником акції СМС-повідомлень на номер, 

вказаний на Друкованому вкладиші; 
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7.6.2.  За затримки СМС-повідомлень, а також будь-які інші технічні збої в роботі операторів 

мобільного зв’язку, що виникли не з вини Виконавця та Організатора; 

7.6.3.  За неможливість з’єднання з номером, вказаним на Друкованому вкладиші, на який 

необхідно надіслати СМС-повідомлення, якщо оператором мобільного зв’язку в 

конкретному місті (місцевості) Учасника акції така послуга не підтримується; 

7.6.4.  За розірвання договірних відносин між оператором (-ами) мережі Інтернет та/або будь-які 

інші технічні збої в роботі мережі Інтернет Учасника акції і як наслідок – неможливість 

реєстрації Учасником акції Акційного коду на електронній пошті, вказанній на Друкованому 

вкладиші; 

7.6.5.  За неможливість Учасника акції взяти участь у заходах в рамках Акції з причин, які не 

залежать від Організатора та Виконавця Акції. 

8. Права та обов’язки Учасника Акції 

8.1. Права Учасника Акції 

8.1.1. Ознайомитись з офіційними правилами Акції. 

8.1.2. Брати участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами. 

8.1.3. Отримувати інформацію про зміну Правил Акції. 

8.2. Обов’язки Учасника Акції: 

8.2.1. Виконувати умови цих правил Акції. 

8.2.2. У випадку визначення Учасника Акції як такого, що має право придбати одне із Заохочень 

Акції, Учасник зобов’язаний виконати усі необхідні для цього дії, що зазначені в цих 

Правилах Акції в п. 12. 

8.2.3. Надати Виконавцю права на використання його зображення, персональних даних, 

фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього, пов’язаних з його участю в Акції під час 

розповсюдження рекламної інформації про Акцію на необмежений термін та без 

обмеження території та без виплати будь-яких винагород за таке використання. 

9. Права та обов’язки Організатора та Виконавця Акції 

9.1. Обов’язки Організатора та Виконавця: 

9.1.1. Провести Акцію у відповідності з цими Правилами Акції. 

9.1.2. Видати Заохочення Акції всім Учасникам Акції, які виконали всі умови цих Правил згідно з 

п.12. 

9.2. Права Організатора та Виконавця: 

9.2.1. Організатор та Виконавець Акції користується усіма Правами, передбаченими цими 

Правилами Акції та чинним законодавством України. 

9.2.2. Відмовити у видачі Заохочення Учаснику, який не виконав всі умови вказані в п. 12 цих 

Правил Акції правильно та у повному обсязі. 

9.2.3. Відмовити у видачі Заохочення Учаснику, що не придбав Заохочення Акції у період, 

вказаний в п. 12 цих Правил. 

9.2.4. Відмовити у видачі Заохочення Учаснику, який не відповідає вимогам цих Правил Акції. 

9.2.5. Відмовити у видачі Заохочення у випадках зазначених в п. 12 цих Правил. 

10. Способи та порядки інформування Учасників Акції про строки та умови її проведення  

10.1. Інформування Учасників Акції та потенційних Учасників Акції про умови участі, зміни 

Акційного терміну, зміни у Фонді Заохочення Акціх та іншиі зміни, будуть здійснюватись на 

Інтернет-сайті (https://yuvileinyi.com.ua/ru/mandrivka-r/) та у соціальних мережах Організатора 

та Виконавця акції - https://www.instagram.com/yuvileinyi.com.ua/ та 

https://www.facebook.com/Yuvileinyi/  

10.2. Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором та 

Виконавцем Акції протягом усього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил 

https://yuvileinyi.com.ua/ru/mandrivka-r/
https://www.instagram.com/yuvileinyi.com.ua/
https://www.facebook.com/Yuvileinyi/


та умов Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором та Виконавцем Акції та 

оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про умови участі в Акції. Такі зміни 

та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально 

визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил. 

11. Порядок визначення Учасників Акції, які мають можливість придбати одне із Заохочень Акції 

(надалі – «Власник заохочення») 

11.1. Визначення Учасників Акції, які мають право стати власниками Сувенірної продукції 

«Шалена мандрівка». 

11.1.1. Власником Сувенірної продукції «Шалена мандрівка» вважається кожний Учасник акції, 

який придбав Акційний продукт від ТМ «Ювілейний» з акційною етикеткою «Акція! Збирай 

магніти» та знайшов всередині Сувенірний магніт з коллекції «Шалена мандрівка» 

11.1.2. Сувенірний магніт «Шалена мандрівка», який знаходить всередині упаковки Акційної 

продукції не є їстівним і виконує лише сувенірну функцію. 

11.2. Визначення Учасників Акції, які мають право придбати Набір ковбасної продукції від ТМ 

«Ювілейний» у зазначеному на Друкованому вкладиші об’ємі: 

11.2.1. В межах Акційного періоду 10 (десять) Унікальних учасників мають можливість придбати 

1 (одного) або більше Наборів ковбасної продукці від ТМ «Ювілейний». 

11.2.2. Право на придбання Набору ковбасної продукції надає Унікальному учаснику Акційний 

код, котрий знаходиться на одному з 10 (десяти) Унікальних вкладишів в 10 (десяти) різних 

упаковках Акційної продукції. 

11.2.3. Унікальний учасний, який знайшов Акційний код, має право на придбання Набору 

ковбасної продукції після виконання всіх умов для придбання Заохочення, зазначених у п. 

12. 

12. Порядок придбання Заохочень Акції 

12.1. Порядок придбання Заохочення Акції, зазначеного в п. 6.1.1. цих правил (Сувенірна 

продукція) 

12.1.1. Сувенірна продукція являє собою магніт з коллекції магнітів «Шалена мандрівка». 

12.1.2. Всього в коллекцію «Шалена мандрівка» входить 15 (п’ятнадцять) різних магнітів.  

12.1.3. Кожен Учасник в межах Акційного терміну гарантовано може стати володарем 

Сувенірного магніта. Кількість Сувенірних магнітів дорівнює кількості придбаної Акційної 

продукції від ТМ «Ювілейний» з акційною етикеткою «Акція! Збирай магніти» 

12.1.4. Для придбання одного Сувенірного магніту Учасник акції має придбати Акційну 

продукцію від ТМ «Ювілейний», а саме сосиски в/с «Шалена сімейка» (порц.упак.) 

(шт.=0,3кг) з акційною етикеткою «Акція! Збирай магніти». Сувенірний магніт знаходиться 

всередині Акційної продукції від ТМ «Ювілейний». 

12.2. Порядок придбання Заохочення Акції, зазначеного в п. 6.1.2. цих правил (Набір ковбасної 

продукції від ТМ «Ювілейний» у зазначеному на Друкованому вкладиші об’ємі). 

12.2.1. Для підтвердження свого права на придбання Набору ковбасної продукції, зазначеного в 

п. 6.1.2. цих правил, Учасник Акції який реєстрував код шляхом, зазначеним в п. 7 цих 

правил, повинен протягом 5 (п’яти) робочих днів після надсилання йому СМС-

повідомлення або електронного листа про визначення його Власником Набору ковбасної 

продукції, надати шляхом надсилання електронного листа на адресу trade@post.mku.dp.ua 

з наступними даними: 

 номер власного мобільного телефону, з якого було зареєстровано правильий Акційний 

код; 

 прізвище, ім’я, по-батькові; 



 Фотографію власного паспорту громадянина України, а саме 1 та 2 сторінку, що 

посвідчують особу Учасника акції та підтверджують його повнолітність; 

 повну адресу проживання для надсилання Заохочення. 

12.2.2. Відповідне Заохочення буде доставлено за рахунок Організатора та Виконавця Учаснику 

Акції. 

12.2.3. Заохочення зазначене в п. 6.1.2. цих правил не може бути доставлене Учасникам, які 

проживають за межами территорії України, на тимчасово окупованих територіях або на 

територіях, де ведуться бойові дії. В такому випадку Учаснику необхідно буде вказати іншу, 

можливу для доставки, адресу. 

12.2.4. У випадку, якщо учасник, який отримав право на придбання відповідного Заохочення не 

надасть іншу, можливу для доставки, адресу протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати 

оголошення виграшу Заохочення, такий учасник втрачає своє право на придбання такого 

Заохочення і не має права на будь-яке відшкодування з боку Організатора та Виконавця. 

12.3. Будь-які додаткові витрати Власника Заохочення, пов’язані з придбанням такого 

Заохочення, не компенсуються Організатор та Виконавець Акції. 

13. Інші умови 

13.1. Заохочення не видаються, якщо Учасник Акції не виконує вимоги цих правил Акції. 

13.2. Рішення Організатора та Виконавця з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Акції, є 

остаточними та перегляду не підлягають. 

13.3. Організатор та Виконавець залишає за собою право розміщати додаткову інформацію 

про Акцію в порядку, передбаченому в п.10 цих Правил. 

13.4. Організатор та Виконавець залишає за собою право призупиняти або відмовляти у видачі 

Заохочення Акції Власникам Заохочень: 

13.4.1. Якщо мобільний телефон Учасника акції, якого було ідентифіковано як Власника 

заохочення, вимкнуто, оскільки Учасник знаходиться поза зоною дії мережі оператора 

протягом більш ніж 72 (сімдесяти двох) годин безперервно; 

13.4.2. У разі розірвання договірних відносин між Контент-провайдером та оператором 

мобільного зв‘язку і як наслідок – неможливість відправки СМС-повідомлень на номер, 

вказаний у Друкованому вкладенні всередині упаковки Акційної продукції; 

13.4.3. Якщо сталися затримки, а також будь-які інші технічні збої операторів мобільного зв‘язку, 

що виникли не з вини Виконавця. 

13.4.4. Якщо Власник Заохочення надав Виконавцю не всю інформацію, передбачену цими 

Правилами; 

13.4.5. Якщо Учасник порушив інші положення цих правил Акції, а також в інших умовах, 

передбачених чинним законодавством України; 

13.4.6. Якщо у Організатора/Виконавця виникнуть сумніви щодо добросовісності участі в акції 

такого Учасника. 

13.5. Виконавець не несе відповідальності за технічні неполадки, пов‘язані з реєстрацією 

Учасників. 

13.6. З моменту придбання Заохочення Власником Заохочення Акції останній несе ризик щодо 

його випадкового знищення, втрати або псування. Організатор та Виконавець не несуть 

відповідальності за подальше використання Власником придбаного Заохочення. 

13.7. Правилами Акції не передбачене зберігання незатребуваного Заохочення і можливість їх 

видачі по закінченню строків, передбачених даними Офіційними Правилами Акції. Всі 

незатребувані Заохочення Акції залишаються у Виконавця і можуть бути використані на його 

власний розсуд та розсуд Організатора Акції. 



13.8. Учасник Акції, беручи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими 

Правилами Акції і свою цілковиту та безумовну згоду з ними. 

13.9. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим погоджується і надає свою згоду на 

безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Виконавцем Акції, 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, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про 

нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. 

його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та 

відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. 

рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом 

використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем або 

Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою.  

13.10. У випадку, якщо Заохочення повернено у зв’язку з «відмовою від придбання», воно не 

може бути повторно затребуване його Власником. Претензії щодо таких не придбаних 

Заохочень не приймаються. 

13.11. Для виконання зобов‘язань щодо вручення Заохочень Виконавець має право вимагати 

від Власника Заохочення Акції надання інформації, передбаченої і необхідної, для здійснення 

подібних дій. Повна або часткова відмова Власника Заохочення Акції в наданні вищезазначеної 

інформації автоматично звільняє Виконавця від зобов‘язань щодо вручення йому Заохочення. 

13.12. Виконавець та Організатор на свій власний розсуд можуть визнати недійсними всі заяви 

на участь (реєстрацію), а також подальшу участь в Акції будь-якої особи, яка підроблює або 

отримує вигоду від підробки процесу реєстрації, або проведення Акції, або діє, порушуючи дані 

Правила, діє деструктивним чином, або здійснює дії метою яких досаждання, образа, 

погрожування та заподіяння занепокоєння будь-якій іншій особі, яка може бути пов‘язана з 

Акцією. 

13.13. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі витрати, понесені ними у зв‘язку з їх участю в 

Акції. 

13.14. У випадку відмови Власника Заохочення Акції від придбання Заохочення, такий Власник 

Заохочення Акції втрачає право на придбання відповідного Заохочення від Виконавця чи 

Організатора Акції. 

13.15. Усі результати Акції та рішення Організатора/Виконавця є остаточними і оскарженню не 

підлягають. 

14. Персональні дані 

14.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере 

на себе всі ризики щодо відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та 

придбанням Заохочення. 

14.2. Під час участі в Акції Учасники Акції самостійно надають свої персональні дані, а саме: 

ім’я, контактний телефон, інше. Інформація, що надається, відноситься до персональних даних і 

охороняється відповідно до законодавства України. 

14.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник засвідчує і підтверджує, що ознайомлений і 

повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які 

стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні 

дані є згодою на їх обробку та зберігання Виконавцем Акції на його розсуд будь-якими 

способами з маркетинговою, інформаційною, рекламною та/або будь-якою іншою метою, що 

не суперечить законодавству України, зокрема, але не обмежуючись, для проведення цієї Акції 



згідно з офіційними правилами (визначення Учасників Акції, які мають право одержати 

Заохочення, підготовки статистичної інформації, тощо). 

14.4. Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право: 

14.4.1.1. на отримання відомостей про місцезнаходження Виконавця як володільця/ 

розпорядника його персональних даних; 

14.4.1.2. вимагати від Виконавця як власника/розпорядника його персональних даних 

уточнення своїх персональних даних; 

14.4.1.3. застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення 

законодавства про захист персональних даних. 

15. Інформація для контактів 

15.1. Технічна підтримка: електронна адреса trade@post.mku.dp.ua. Часи роботи: Пн-Пт, 09:00-

18:00. 


